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AÇIKLAMALAR 
KOD 850CK0047 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI  Ġçecekler 

MODÜLÜN TANIMI  

Mevzuata uygun olarak içeceklerin ve içecek üretilen 

yerlerin sağlık yönünden kontrolü ile ilgili bilgilerin 

verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Mevzuat doğrultusunda içeceklerin ve içecek üretilen 

yerlerin sağlık yönünden kontrolünü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Mevzuat doğrultusunda içeceklerin ve içecek üretilen 

yerlerin sağlık yönünden kontrolünü yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  
1. Mevzuata uygun olarak alkollü içeceklerin üretim ve 

satıĢ yerlerinin sağlık yönünden kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

2. Mevzuata uygun olarak alkolsüz içeceklerin üretim ve 

satıĢ yerlerinin sağlık yönünden kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

3. Mevzuata uygun olarak çay, kahve ve kakaonun üretim 

ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Derslik, teknik laboratuvar, çevrenizde bulunan 

Ģeker ve Ģekerli ürün üreten imalathaneler, içecek 

imalathaneleri, alkollü alkolsüz içecek üretim ve satıĢ 

yerleri vb. 
 

Donanım: Alkollü ve alkolsüz içeceklerle ilgili tebliğler, 

mevzuat, çay, kahve, kakao tebliğleri, slayt, projeksiyon 

makinesi, içecek çeĢitleri, kaynak kitaplar, fotoğraflar, 

kontrol ve numune alma tutanağı, ilgili evraklar vb. 

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 vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsan sağlığı için gerekli olan ve içilebilen maddelere genel olarak içecek denilir. 

Ġçeceklerin baĢında su gelir. Günlük hayatımızda içecek olarak su ile birlikte çay, kahve, 

meyve suları, bitki ve meyve çayları gibi içecekler de tüketilir.  Bu içeceklerin vücudun su 

ihtiyacını karĢılaması, beslenme ve gıda sanayisi açısından önemlidir. 

 

Ülkemizde içecek tüketimi, son yıllarda hızla artmıĢ ve buna paralel olarak içecek 

sanayisi de büyüme göstermiĢtir.  

 

Ġçeceklerin üretim, satıĢa sunum ve tüketimi sırasında insan sağlığına uygun olması 

gerekir. Ġçeceklerin hazırlanmasında kullanılan suların da mevzuata uygun olması gerekir. 

 

Bu modül ile mevzuata uygun olarak alkollü içeceklerin üretim ve satıĢ yerleri, 

alkolsüz içeceklerin üretim ve satıĢ yerleri ile çay, kahve, kakao üretim ve satıĢ yerlerinin 

sağlık yönünden kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri kazanacaksınız.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Mevzuata uygun olarak alkollü içeceklerin üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden 

kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

   
 

 

 

 Alkollü içeceklerin bireye sosyal ve psikolojik etkilerini araĢtırınız. 

 Alkollü içeceklerin üretimi ve satıĢında uyulması gereken kuralları araĢtırınız. 

 

 

1. AKOLLÜ ĠÇECEKLER 
 

Sağlığa zarar veren maddeleri içermeyen, besleyici özelliğe sahip, susuzluk ihtiyacını 

giderici özelliği olan, insanın ilgi ve istek duyduğu maddelere içecek denir. 

 

Ġçecekleri yapısına, hammaddesine, üretim Ģekline göre sınıflandırmak mümkündür. 

Buna göre içecekleri, alkollü ve alkolsüz içecekler olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. 
 

 

ġekil 1.1: Ġçeceklerin gruplandırılması 

 

Alkolsüz içeceklerin en önemli özelliği, besleyici özelliklerinin olması ve susuzluğu 

gidermesidir. Doğal içme suyu, maden suları ve sodası, ter türlü meyve suları, gazozlar, kök 

veya yapraklarının kaynatılması ile elde edilen içilebilir nitelikteki içecekler, çay, kahve, 

kakao, ıhlamur, nane, kekik, salep vb. içecekler bu grupta yer alır.  

ALKOLLÜ ALKOLSÜZ 

Bira, Ģarap, 

rakı, viski, 

likör vb. 

Su, çay, ayran 

meyve suyu, 

kahve, kakao, 

kola vb. 

 

 

 
ĠÇECEK 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Alkollü içecekler ise içinde az veya çok etil alkol bulunan, fermantasyon veya 

damıtma yoluyla elde edilen içeceklerdir. 

 

Resim 1.1: Ġçecek çeĢitleri (kola, meyve suyu ve su) 

 

1.1. Alkollü Ġçeceklerin Zararları 
 

Alkollü içecekler en çok sinir ve sindirim sistemine zarar verir. Alkol mideden 

doğrudan (direkt) kana karıĢtığı için vücutta tamamen yakılır. Solunum, idrar ve terleme 

yoluyla vücuttan dıĢarı atılır. Alkollü içeceklerin insan sağlığına olan olumsuz etkileri; 

 

 Alkol, karaciğerde denatüre edildiğinden alkoliklerde siroz hastalığının görülme 

sıklığı alkol kullanmayanlara göre altı kat daha fazladır. 

 Merkezi sinir sistemine etki eder. Refleksleri zayıflatır, karar vermeyi 

güçleĢtirir; alınan miktar artırılırsa kas kontrolünü sağlayamaz, bilinç kaybı ve 

ölüm ortaya çıkabilir. 

 Kandaki alkol miktarı artınca algılama, değerlendirme, tepkide bulunma ve 

karar verme gibi zihinsel faaliyetler yavaĢlar ve gittikçe kaybolur. Bu iĢlevlerin 

yavaĢlaması ve kaybolması, alkolün uyuĢturucu etki yapması sonucudur. 

Bilimsel araĢtırmalar alkolün kaza sebebi olduğunu gösterir. Örneğin kanında 

1,50 promil alkol bulunan bir kimsenin, alkol almayanlara göre kaza yapma 

ihtimali 25 kat artmaktadır.  

 Fazla alkol tüketimi ağız, boğaz ve özefagus kanserleri, gastrit, ülser, siroz ve 

pankreatit görülme oranını yükseltir. 

 Alkolün çok tüketilmesi bağımlılığa neden olur. 

 Ekonomik yetersizlik, iĢ kaybı, ailevi problemler (boĢanma, Ģiddet vb.), suç 

iĢleme ve ruhsal bozukluklara sebebiyet vermektedir. 

 

1.2. Alkollü Ġçecekler 
 

Alkollü içecekler, fermantasyon ve damıtma yoluyla elde edilen alkollü içecekler 

olmak üzere ikiye ayrılır. 
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ġekil 1.2: Alkollü içeceklerin sınıflandırılması 

 

1.2.1. Fermantasyon Yolu ile Elde Edilen Ġçecekler (Az Alkollü) 
 

Alkol miktarları distile alkollü içeceklere göre daha az olan bira, Ģarap vb. 

içeceklerdir. 

 

1.2.1.1. Bira 
 

Bira, arpanın çimlendirilip kurutulması ile elde edilen maltın sıcak su ile belli 

koĢullarda mayĢelenmesi ve Ģıranın Ģerbetçiotu ile aromatize edilmesinden sonra alkol 

fermantasyonuna uğratılması ile üretilen, CO2 içeren hafif alkollü (% 4–5) bir içecektir. 

 

Biranın hammaddesi çoğunlukla arpadan üretilen malttır. Malt üretimi, geniĢ anlamda 

kurutulmuĢ hububat demektir. Bu ürünün üretilmesinde biracılık tekniğinin müsaade ettiği 

katkı maddelerinden yağı alınmıĢ mısır, pirinç, darı, buğday, yulaf, invert Ģeker, glikoz gibi 

maddeler kullanılır. Katkı maddelerinin miktarı arpa maltının % 20’sini geçemez. 

 

Biraları alkol derecelerine göre düĢük (3 alkol deresine kadar), orta (3–6 alkol 

derecesi), yüksek (6 alkol derecesinden fazla) alkollü olarak ve alkolsüz bira olarak ayırmak 

mümkündür. Alkolsüz biraya “diyet bira veya malt içeceği /light” de denir. Biraları açık 

renkli veya koyu renkli olarak da ayırmak mümkündür. Biranın koyu renkte olmasının 

sebebi maltın yüksek ısıda kavrulmasıdır. 

 

Resim 1.2: Bira 
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 Bira üretimi   

 

Bira üretimi Ģu aĢamalarda gerçekleĢtirilir: 

 

Tablo 1.1: Bira üretim aĢamaları   

 

 Bira kontrolü 

 

Biraların kontrolünde aĢağıdaki özellikler aranır; 
 

 Yeterli derecede berrak, köpüklü, normal görünüĢlü, koku ve lezzete 

sahip olmalı, 

 Ġyi pastörize edilerek piyasaya verilmeli, 

 Gıda kodeksi yönetmeliğine uygun olarak etiketlenmiĢ ve ambalajlanmıĢ 

olmalı, 



 

 7 

 Biralar, ıĢıktan çok kolayca etkilendiği için uygun ambalaj materyali 

(renkli ĢiĢeler, alüminyum veya ahĢap fıçılar) kullanılmalı, 

 Dolum öncesi fıçı ve ĢiĢeler iyice temizlenmeli, içinde yabancı madde 

veya kirlilik bulunmamalı, 

 Dolum iĢlemleri otomatik makinelerde el değmeden yapılmalı, 

 Yeni üretilen, fermantasyonu tamamlanmıĢ biralar uygun ortamda (6–12 

hafta ortalama 0–2º C ısı derecelerinde kuru, temiz) saklanmalıdır. 

Paslanmaz çelik kaplar veya alüminyum, tahta fıçılarda saklanmalı 

(Çünkü hava ile temas ederek okside olması önlenir.), 

 SatıĢında hijyenik kurallara uyulmalıdır. 

 

1.2.1.2. ġarap 
 

ġarap, taze üzüm suyunun mayalandırılması ile elde edilen alkollü bir içecektir. ġarap, 

yalnızca üzüm suyunun veya Ģırasının fermantasyonu ile elde edilir. 

 

Meyve Ģıralarının mayalandırılması ile elde edilen Ģaraplar, piyasaya Ģarap adı ile 

sürülemez. Üretildiği meyvenin adını taĢıyarak piyasaya sürülür. Örneğin elma, erik Ģarabı 

vb. 

 

ġarabın hammaddesi olan salkım hâlindeki taze üzüm olgun, temiz ve hastalıksız 

olmalıdır. Taze üzümün % 3-5’i sap ve çöplerden, diğeri ise tanelerinden oluĢur. Üzüm 

Ģırası; % 77 su, % 22 Ģeker, % 0,8 asit, % 0,2 madensel ve azotlu maddeler içerir.  

 

ġarapları kırmızı, beyaz, pembe, köpüklü, köpüksüz ve tatlı Ģaraplar olarak ayırmak 

mümkündür. 

 

Resim 1.3: Kırmızı ve beyaz Ģarap 

 

Beyaz Ģaraplar beyaz üzümlerden elde edilir. Bunların dıĢındaki üzümlerden, beyaz 

Ģarap yapımında yararlanılamaz. Kırmızı Ģaraplar, siyah üzümlerden elde edilir. Pembe 

Ģaraplar ise kırmızı ve beyaz Ģaraplar arasındaki renge sahiptir. Bunlara “roze Ģaraplar” da 

denir. Siyah üzümlerden yapıldığı gibi siyah ve beyaz üzümlerin karıĢımlarından da elde 

edilebilir. Tadı, rengi, kokusu beyaz ve kırmızı Ģaraptan farklıdır. Kırmızı Ģaraplardaki hafif 

buruk tat, pembe Ģaraplarda yoktur. 
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Köpüklü Ģaraplar, doğal köpüren ve yapay köpüren Ģaraplar olarak ayrılır. Doğal 

köpüren Ģaraplarda köpürme olayı, ikinci kez fermantasyondan ileri gelir. Üretimde saf 

maya, kanyak, Ģeker ve bunlardan ileri gelen Ģurup ve likörler kullanılabilir. Yapay köpüren 

Ģaraplar, içlerine CO2 gazı katılmıĢ olan Ģaraplardır. Köpüklü Ģaraplarda karbondioksit gazı 

% 0,5–1 kadardır. ġarabın içindeki hava kabarcıkları ne kadar küçük olursa kalitesi o kadar 

iyi olur. 

 

Kaliteli köpüklü Ģaraplar önce Fransa’nın “Campange” bölgesinde üretildiği için 

Fransızlar bu köpüklü Ģaraba, o bölgenin adını vermiĢlerdir (Champange (Ģampanya) 

dünyanın her yerinde bilinir.). 

  

Resim 1.4: ġampanya 

 

Tatlı Ģaraplar; üzümlerin kütük üzerinde uzun zaman bekletilmesi, salkım sapının 

zedelenmesi veya kesilen üzümlerin bir zaman saman sapı vb. üzerinde bekletilmesi ile Ģeker 

miktarı fazla yükseltilmiĢ, yaĢ üzümden yapılan Ģaraplardır. Ġmalat sırasında veya daha sonra 

bu Ģaraplara alkol veya pekmez katılmaz.  

 

Desser (çerez) veya likör Ģarapları; fermantasyon sonunda hacmen % 13 alkol 

meydana getirebilecek olan yaĢ üzüm Ģırasına fermantasyon esnasında alkol, gerektiğinde 

taze üzüm pekmezi veya mistel katılmak suretiyle yapılan Ģaraplardır.  

 

Mistel, taze üzüm veya taneli üzüm Ģırasının % 16,5–17,5 oranında alkol içerdiği 

ürüne denir.  

 

Kokulu Ģaraplar (vermut); beyaz ve kırmızı Ģaraplara değiĢik oranlarda bitki 

ekstraksiyonu ve saf alkol katılmak suretiyle alkol derecesi hacmen % 18-23’e çıkarılmıĢ 

Ģaraplardır. Her ne amaçla olursa olsun kırmızı ya da pembe Ģarapların renginin giderilmesi 

yasaklanmıĢtır.  

 

ġarap türlerinin üretimi birbirine benzer. Üretim yapılan yerlerde ısı, havalandırma, 

teknik ve hijyenik koĢullar sağlandıktan sonra Ģıranın elde edilmesi, Ģıranın mayalandırılması 

(fermantasyon) ve ham Ģarabın olgunlaĢtırılması iĢlemleri gerçekleĢtirilerek ürün elde edilir.  
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Resim 1.5: ġarap çeĢitleri 

 

 ġarap kontrolü 

 

ġarapların kontrolünde; 

 

 ġaraplar ĢiĢelenmeden önce protein ve Ģarap taĢı stabilitesine, demirden 

ileri gelen bulanıklık olup olmadığına, serbest SO2 miktarına, alkol 

derecesine, uçar asit (asetik asit cinsinden) toplam asitlik derecesine 

bakılmalı, 

 ġaraplarda üretimden ileri gelen ve istenmeyen katkı maddelerinin olup 

olmadığı laboratuvarlarda incelenmeli, 

 Alkol, kuru madde, kül ve kükürtdioksit miktarı mevzuatta belirtilen ve 

Ģarabın tanımına uygun olmalı, 

 Yeterli derecede berrak;  görünüĢü, kokusu ve lezzeti kendine has olmalı, 

 Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak etiketlenmiĢ ve ambalajlanmıĢ 

olmalı, 

 Hangi Ģekilde olursa olsun su, glikoz, sakkaroz, gliserin, kuru maddeyi 

artıran zamk, renk verici maddeler, bitkisel maddeler (likör Ģarapları için 

karamel hariç), tat verici maddeler, organik ve inorganik asitler ve 

bunların tuzları, asitliğini düĢürmek amacıyla kimyasal maddeler 

katılmamalı, 

 ġarapların saklandığı mahzenler ısı, ıĢık almamalı ve hava akımı 

olmamalı; temiz ve havalandırılabilir nitelikte olmalıdır. 

  

Resim 1.6: ġarap fıçıları 
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1.2.2. Distile Alkollü Ġçecekler (Yüksek Alkollü) 
 

Distile veya damıtma yoluyla elde edilen, yüksek alkollü içeceklerdir. ġekerli veya 

niĢastalı hammaddelerden elde edilen alkolün dinlendirilerek olgunlaĢtırılması veya çeĢitli 

bitkisel droglarla (bitkilerden kurutularak ya da özel metotlarla toplanarak elde edilen ham 

ya da yarı hammadde) aromatize edilmesiyle üretilir. Distile alkollü içecekler rakı, viski, 

kanyak, votka, rom, cin, likör vb. içeceklerdir.  

 

Distile alkollü içeceklerin kendine özgü duyusal karakterleri vardır. Alkol miktarı 

+20°C sıcaklıkta hacmen en az % 15’tir.  

 

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü Ġçkiler Tebliği kapsamında bulunan distile alkollü 

içecekler, kategorilerine göre aĢağıda anlatılmaktadır. 

 

1.2.2.1. Rakı 
 

Rakı, üzüm veya incir ispirtosunun anason yağı ile aromatize edilmesi suretiyle elde 

edilen yüksek alkollü bir içecektir. Sadece Türkiye’de üretilir. 

 

ġeker oranı yüksek üzümler ezilerek suyla karıĢtırılır ve mayĢe hazırlanır. MayĢenin 

damıtılmasıyla suma, sumanın anason tohumlarıyla damıtılmasıyla rakı elde edilir. 

 

Rakı üretiminde ilk iĢlem, kuru üzümden suma elde edilmesidir. Damıtma kolonunun 

etkinliğine bağlı olarak alkol derecesi değiĢebilen % 85-95’lik suma, iyi kaliteli su ile 45 

dereceye söndürüldükten sonra 6 saat kadar önceden ıslatılan anason ile karıĢtırılarak rakı 

imbiklerine verilir. Suma, rakı imbiklerinde anasonla yeniden damıtılır. Damıtma sırasında 

baĢ, orta ve son ürünlere ayrılır. BaĢ ürün daha çok ester ve aldehit gibi düĢük sıcaklıkta 

buharlaĢan unsurları içerir ve keskin tırmalayıcı bir kokuya sahiptir. Orta ürün (rakı olarak 

alınan), ikinci damıtma iĢleminden sonra yumuĢak su ile söndürme iĢlemi uygulanarak 

içilecek dereceye (% 45–50 alkol derecesi) getirilir. SulandırılmıĢ sumanın % 65-70’i kadar 

olup fermantasyon yan ürünlerini daha az içeren temiz bir ispirto olduğundan rakı üretiminde 

bu kısmı kullanılır. Son ürün yüksek alkolleri (fuzel yağları) ve furfurol içeren, alkol 

derecesi düĢük, bu nedenle de bulanık olan ve rakı üretiminde kullanılmayan kısımdır. BaĢ 

ve son ürünler karıĢtırılarak bir sonraki damıtmada yeniden değerlendirilir. 
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ġekil 1.3: Suma üretimi (1-Üzüm kıyma makinesi, 2-Melanjör, 3-Maya üretme kabı, 4-

Fermantasyon havuzu, 5-Soğutucu, 6-Damıtma, 7-Soğutucu, 8-Suma toplama kabı, 9-Suma stok 

tankı) 

 

 

ġekil 1.4: Rakı üretimi (1-Damıtma, 2-YoğunlaĢtırma, 3-Rakı toplam kabı, 4-Sündürme, 5-

Dinlendirme) 

 

Rakının da tüm içeceklerde olduğu gibi olgunlaĢtırılması ve yumuĢatılması gerekir. 

Bu nedenle orta ürün olarak üretilecek rakının türüne göre saf su ile % 50 veya % 45’e 

söndürüldükten sonra litresine 4–6 gram Ģeker ilave edilir. KarıĢım, renk vermeyen meĢe 

fıçılara alınarak dinlendirilir. Filtre edilerek ĢiĢelere dolum yapılan rakının kalitesi kullanılan 

anasonun özelliği, sumanın kalitesi ile baĢ, orta ve son ürünlerin iyi bir Ģekilde ayrılmasına 

bağlıdır. 

 

 Rakının kontrolü 

 
Rakıların kontrolünde dikkat edilmesi gereken husular;  

 

 Ambalajlarları benzetilip metil alkol ucuz olduğu için metil alkolden rakı 

üretilerek hileli bir Ģekilde piyasaya verilmektedir.  Metil alkol, insan 

sağlığına çok zararlı olup içenlerde ölüme kadar götüren çok ciddi sağlık 

sorunlarına neden olmaktadır. Rakıda kesinlikle metil alkol bulunmamalı, 
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 Etil alkol oranı hacmen en az % 40 olmalı, 

 Üründeki toplam alkolün en az % 65’i suma olmalı, 

 Hazırlanmasında rafine beyaz Ģeker kullanılmalı, Ģeker miktarı ürün 

litresinde en fazla 10 gram olmalı, 

 Uçucu madde içeriği, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde 100 grama 

eĢit veya daha fazla olmalı, 

 Tohumdan gelen eteri yağın anetol miktarı, ürün litresinde en az 800 mg 

olmalı, 

 Metil alkol içeriği, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan 

fazla olmamalı, 

 Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmeli,  

 Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Distile Alkollü Ġçkiler Tebliğine uygun 

olarak etiketlenmiĢ, ambalajlanmıĢ ve üretilmiĢ olmalı, 

 Rakının kalitesini etkileyebilecek üretim teknikleri, hammadde ve 

muhafaza koĢullarına dikkat edilmelidir. 

 

1.2.2.2. Rom 
 

ġeker kamıĢı melası, Ģeker kamıĢı veya Ģeker kamıĢı suyundan elde edilen Ģurubun 

sadece alkol fermantasyonu ve hacmen en fazla % 96’ya kadar distilasyonu ile üretilen 

distilatın kullanılmasıyla elde edilen alkollü içecektir. 

 

1.2.2.3. Viski 
 

Tahıl mayĢelerinin (pirinç hariç) malt enzimleri ve/veya baĢka doğal enzimlerle 

Ģekerlendirilmesi, maya ile fermantasyonu ve kullanılan hammaddenin tat ve kokusunu 

korumak için hacmen en fazla % 94,8 alkole kadar distile edilmesi suretiyle elde edilen 

distilatın, en az 3 yıl süreyle 700 litreden küçük hacimli ahĢap fıçılarda olgunlaĢtırılması 

sonucu üretilen distile alkollü içecektir. Üretimde, normal bira üretimindeki gibi malt ile 

kırık pirinç (% 20 oranında) kullanılmaktadır. Viskinin hacmen alkol miktarı en az % 40 

olmalıdır. 

  

Resim 1.7: Viski 

 

1.2.2.4. Kanyak 
 

ġarabın veya kuvvetlendirilmiĢ Ģarabın, hacmen en fazla % 86 alkole kadar 

distilasyonundan veya Ģarap distilatının hacmen en fazla % 86 alkole kadar ikinci kez 

distilasyonundan elde edilen distilatın, 1000 litreden büyük fıçılarda en az bir yıl, daha küçük 

hacimli fıçılarda en az 6 ay olgunlaĢtırılmasıyla elde edilen içecektir.  
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1.2.2.5. Brendi/ Brandy / Weinbrand 
 

Doğrudan kanyaktan veya kanyağın son ürünün hacmen % 50’sini geçmeyecek 

miktarda, hacmen en fazla % 94,8’e kadar distile edilmiĢ Ģarap distilatı ile 

harmanlanmasından elde edilen distile alkollü içecektir. Üzümden yapılan Ģarabın yanı sıra 

mayalanmıĢ baĢka meyveler, elma ve kirazdan da üretilmektedir. Renklendirme iĢlemi 

genelde karamel kullanılarak yapılır. EzilmiĢ meyve ya da mayalandırılmıĢ meyve suları ile 

yapılmıĢ kanyaklar bekletilmeden içilir ve genelde renklendirilmez. 

 

1.2.2.6. Ardıç Aromalı Distile Alkollü Ġçkiler 
 

Tarımsal kökenli etil alkole ve/veya tahıl distilat içkisine ve/veya tahıl distilatına, 

ardıç tohumu ile tat ve koku kazandırılması suretiyle elde edilen distile alkollü içecektir. 

Üretiminde ilave olarak Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeĢ aroma 

maddeleri ve/veya aromatik bitki ve/veya aromatik bitki kısımları kullanılabilir. Bu aromalar 

ve/veya bitki kısımları, ardıç aromasını azaltsa bile ardıcın diğer duyusal özellikleri belirgin 

olmalıdır. Bu içeceklerden birisi de cindir. Cin/gin duyusal olarak uygun tarımsal kökenli etil 

alkolün, Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeĢ aroma maddeleri 

katılarak aromalandırılması ile elde edilen ardıç tadı baskın olan içecektir.  

 

1.2.2.7. Karavay Aromalı Distile Alkollü Ġçki 
 

Ġskandinavya'nın milli içkisi sayılan ve patatesten damıtılıp çeĢitli otlarla tatlandırılan 

alkollü bir içecektir. Tarımsal kökenli etil alkolün, karavay ile aromalandırılması ile elde 

edilen distile alkollü içecektir. Bu distile alkollü içkiye, karavay tadı baskın olması koĢuluyla 

Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeĢ aromalar veya aroma karıĢımları 

ilave edilebilir. 

 

Resim 1.8: Karavay aromalı distile alkollü içecek  

 

1.2.2.8. Anason Aromalı Distile Alkollü Ġçkiler 
 

Tarımsal kökenli etil alkolün anason, rezene ekstraktı veya aynı aromatik içeriğe sahip 

diğer herhangi bir bitki ile aromalandırılması ile elde edilen distile alkollü içecektir.  
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1.2.2.9. Bitter Distile Alkollü Ġçki / Bitter 
 

Tarımsal kökenli etil alkolün, Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala 

özdeĢ aroma veya aroma karıĢımları ilave edilerek aromalandırılması ile elde edilen baskın 

olarak bitter tada sahip distile alkollü içecektir. 

 

1.2.2.10. Votka 
 

Tarımsal kökenli etil alkolün, hammaddesinden gelen duyusal özelliklerinin seçimli 

olarak azaltılması amacıyla rektifikasyonu veya aktif kömürden filtrasyonu ve ardından 

doğrudan (direkt) distilasyonu veya eĢdeğer iĢlemlerden geçirilmesi ile elde edilen distile 

alkollü içecektir. Ġçkiye aroma maddeleri ilave edilerek duyusal özellikler kazandırılabilir.  

 

1.2.2.11. Likör 
 

Tarımsal kökenli etil alkolün, tarımsal kökenli distilatın veya bir veya daha fazla 

distile alkollü içeceğin veya bunların karıĢımlarının aromalandırılıp tatlandırılarak 

kullanılması hâlinde süt, krema, diğer süt ürünleri, meyve, Ģarap, aromatik Ģarap gibi 

tarımsal ürünler ilave edilmesi ile elde edilen distile alkollü içecektir. 

 

 Meyve likörü 

 

Adını taĢıdıkları meyve suları, saf ispirto, Ģeker ve su ile yapılır. Meyvenin, tarımsal 

kökenli etil alkol veya tarımsal kökenli distilat veya brendiler ile maserasyonu sonucu elde 

edilen distile alkollü içecektir. Üretiminde, % 100’lük alkol cinsinden 100 litre alkol için en 

az 25 kg meyve kullanılmıĢ olmalıdır. Bu distile alkollü içeceğin aromalandırılması için 

kendi meyvesinden elde edilenden baĢka aroma maddeleri de kullanılabilir. Ancak 

karakteristik tadı ve rengi tamamen kullanılan viĢne, çilek, muz, kayısı, ananas, Ģeftali, 

ahududu, ayva, böğürtlen vb. meyveden gelmelidir. Meyvelerden elde edilen likörlere meyve 

likörü denir. Meyve likörlerinin alkollü içecekler içinde kendi adıyla yer alabilmesi için % 

20’sinin hammaddesi, o meyveden olmalıdır. 

 

 Yumurta likörü / advocaat / avocat / advokat 

 

Tarımsal kökenli etil alkolden elde edilen, yumurta sarısı, yumurta beyazı ve Ģeker 

veya bal içeren aromalandırılmıĢ veya aromalandırılmamıĢ distile alkollü içecektir. 

 

1.2.2.12. Spritglögg  
 

Tarımsal kökenli etil alkolün, Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala 

özdeĢ tarçın ve/veya karanfil aroması ile aromalandırılması sonucu edilen distile alkollü 

içecektir.  
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1.2.3. Distile Alkollü Ġçeceklerin Kontrolü 
 

 Distile alkollü içeceklerin hazırlanmasında kullanılan su, ilgili mevzuatına 

uygun olmalıdır. Bu ürünlerin üretiminde tercihen distile veya demineralize su 

kullanılır. Katılacak su, ürünün doğasını değiĢtirmez. 

 Distile alkollü içeceklerin hazırlanmasında tarımsal kökenli etil alkol dıĢında 

baĢka etil alkol kullanılmaz.  

 Distile alkollü içeceklerin hazırlanmasında kullanılan renklendirici, aroma ve 

izin verilen katkı maddelerinin çözünmesinde ve seyreltilmesinde tarımsal 

kökenli etil alkol kullanılır. 

 Distile alkollü içeceklerde kullanılacak tarımsal kökenli etil alkolün özellikleri 

mevzuata uygun olmalıdır. 

 Tarımsal kökenli etil alkol ve tarımsal kökenli distilat, ürün tanımlarında 

belirtilen hammaddelerden üretilmiĢ olmalıdır. 

 Distile alkollü içeceklerin hazırlanmasında, Türk Gıda Kodeksine uygun doğal 

aroma maddeleri ve karıĢımları kullanılır. Rakı ve geleneksel meyve 

likörlerinde renklendirici, tatlandırıcı ve diğer katkı maddeleri kullanılmaz. 

Geleneksel gül likörlerinde renklendirici kullanılabilir. Rakıda ve geleneksel 

likörlerde, aroma maddeleri kullanılmaz. 

 Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü Ġçkiler Tebliği kapsamında bulunan distile 

alkollü içeceklerin insan tüketimine sunulabilmesi için ait olduğu kategori ve 

satıĢ tanımlarına uygun olmalıdır. 

 Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithâl edilen veya ülkemizde üretilip satıĢa 

sunulan distile alkollü içecekler katılan aroma maddeleri, katkı maddeleri, 

pestisit, veteriner ilaç kalıntıları, üretim ve satıĢ esnasında uyulması gereken 

hijyen kuralları, ambalajlama ve etiketleme/iĢaretleme, taĢıma, depolama, tescil 

ve denetim hususları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine ve Distile Alkollü 

Ġçkiler Tebliğine uygun olmalıdır. 

 

Tarımsal kökenli etil alkol hammaddeleri 

 Yenilebilen meyveler, meyve kısımları 

 Yenilebilen sebzeler, sebze kısımları 

 Tahıllar 

 Unlar, niĢasta, gluten,  inulin 

 ġeker pancarı, Ģeker kamıĢı 

 Diğer Ģekerler, Ģeker Ģurupları, karamel, bal 

 Melaslar (rengi giderilmiĢ veya giderilmemiĢ) 

 AromalandırılmıĢ veya renklendirilmiĢ Ģekerler, Ģuruplar, melaslar 

(Ģeker içeren meyve suları hariç) 

 Üzüm Ģırası 

 Taze üzüm 

Tablo 1.2: Tarımsal kökenli etil alkol hammaddeleri 
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1.2.4. Alkollü Ġçeceklerle Ġlgili Bazı Kavramlar 
 

 Harmanlama: Aynı kategoriye dâhil ve aralarında hazırlama metotları, 

distilasyon cihazları, olgunlaĢtırma ve eskitme süresi, üretimin yapıldığı coğrafi 

bölge gibi faktörlerin biri veya birkaçından ötürü kompozisyonunda bazı küçük 

farklar ile ayırt edilebilen iki veya daha fazla distile alkollü içeceğin 

birleĢtirilmesine denir. 

 OlgunlaĢtırma veya eskitme: Distile alkollü içeceğin, daha önce kendisinde 

bulunmayan duyusal özellikleri kazanması amacıyla uygun kaplarda belirli 

reaksiyonların doğal olarak oluĢmasının sağlanması iĢlemine denir. 

 Aromalandırma: Distile alkollü içeceklerin hazırlanmasında, Türk Gıda 

Kodeksinde yer alan tat ve koku veren maddelerden bir veya birkaçının 

kullanılmasıdır. 

 Renklendirme: Distile alkollü içeceklerin hazırlanmasında, Türk Gıda 

Kodeksinde yer alan bir veya birden fazla renklendirici maddenin 

kullanılmasıdır. 

 Tarımsal kökenli etil alkol: Tarımsal ürünlerin alkol fermantasyonundan sonra 

distile edilmesi ile elde edilen etil alkole denir. 

 Tarımsal kökenli distilat: Tarımsal ürünlerin alkol fermentasyonundan sonra 

distilasyonu yoluyla elde edilen, etil alkol özelliklerini taĢımayan, kullanılan 

hammaddenin koku ve tadını muhafaza eden distilata denir. 

 Suma: Üzümün tat ve kokusunu korumak amacıyla hacmen en fazla % 94,5 

alkole kadar distile edilmiĢ üzüm kökenli distilata denir.  

 Hacmen alkol miktarı: Söz konusu üründe +20 ºC’de var olan saf alkol 

hacminin, aynı sıcaklık derecesinde toplam ürün hacmine oranının % olarak 

ifadesidir. 

 Uçucu madde içeriği: Distile edilerek elde edilen alkollü içeceklerde, 

kullanılan hammaddenin distilasyonu veya ikinci kez distilasyonu neticesi elde 

edilen etil alkol ve metil alkol dıĢındaki uçucu maddelerin miktarını ifade eder. 

 Maserasyon: Distile alkollü içecek üretiminde kullanılacak hammaddenin 

özelliğine göre hammaddenin aromatik özelliklerinin elde edilmesi amacı ile 

tarımsal kökenli etil alkolde belirli bir süre bekletilmesi iĢlemidir. 

 Coğrafi iĢaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle 

kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeĢleĢmiĢ distile alkollü 

içkiyi gösteren iĢaretleri ifade eder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Mevzuata uygun olarak alkollü içeceklerin üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden 

kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alkollü içecek üreten iĢ yerlerinin 

kontrolü için gerekli hazırlığı yapınız. 

 Kontrol için gerekli ekipman ve 

malzemeleri hazırlayınız. 

 Gıda denetim formlarını hazırlamayı 

unutmayınız.  

 ĠĢletmeye gidiĢ amacınızı açıklayınız. 

 Alkollü içecek üreten iĢ yerlerinin genel 

kontrolünü yapınız. 

 ÇalıĢma izni, gıda üretim izinleri ve gıda 

sicili kayıtlarını inceleyiniz. 

 Ġzin alınan ürün dıĢında üretim yapılıp 

yapılmadığına dikkat ediniz. 

 ĠĢ yeri birimlerinin iĢ akım Ģemasına 

uygunluğu ve hijyenik özelliklerine 

dikkat ediniz. 

 Aydınlatma, havalandırma ve ısınma 

özelliklerine dikkat ediniz.  

 Mamul, yarı mamul, hammadde 

depolarının hijyenik ve teknik 

özelliklerini inceleyiniz. 

 ÇalıĢanların sağlık koĢullarını kontrol 

ediniz. 

 Saç, sakal, tırnak temizliği gibi kiĢisel 

hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını 

inceleyiniz. 

 Uygun iĢ kıyafeti giyilip giyilmediğini 

inceleyiniz. 

 Portör muayenelerinin yapılıp 

yapılmadığını inceleyiniz. 

 Üretim ve satıĢ yerlerindeki içecekleri 

organoleptik olarak kontrol ediniz. 

 Üretilen ve satıĢa sunulan ürünlerin etiket 

bilgilerinin Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğine ve Tebliğe uygunluğunu 

inceleyiniz. 

 Ġçeceklerin depolama koĢullarının 

uygunluğunu inceleyiniz. 

 Ġçeceklerin satıĢ yerlerinin uygunluğunu 

inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alkollü içeceklerden numune alınız. 

 Etiket bilgilerine dikkat ederek numune 

tutanağına yazınız. 

 Kullanılan hammadde, yardımcı madde 

ve gıda bileĢenlerinin etiket bilgilerini 

inceleyiniz. 

 Kitleyi temsil edecek Ģekilde örnekleme 

alınız. 

 ġahit numuneyi iĢ yeri sahibi veya 

sorumlusuna teslim ediniz. 

 Uygun bir vasıta ve üst yazıyla 

laboratuvara göndermeyi unutmayınız. 

 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara bildiriniz. 

 Numune sonuçlarını iĢ yerine bildirmeyi 

unutmayınız. 

 Ġlgili bakanlıklara bilgi veriniz. 

 Ġnsan sağlığına zararlı olan gıdaları 

çevreyi kirletmeyecek Ģekilde imha 

ediniz. 

 Türk Gıda Kodeksine ve Gıda 

Tebliğlerine aykırı üretim ve satıĢ 

yapanlar hakkında Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulununuz. 

 Yapılan çalıĢmaların kayıtlarını düzenli 

olarak tutup arĢivleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi alkolsüz içeceklerdendir? 

A) Bira              B) ġarap                   C) Cin                D) Votka                 E) Soda  
 

2. AĢağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığı ile beraber ortaya çıkan yapısal sağlık 

sorunlarından biri değildir? 

A) Ailevi problemler  

B) Ülser 

C) Siroz  

D) Ağız, boğaz ve özefagus kanserleri 

E) Gastrit  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi arpanın çimlendirilip kurutulması ile elde edilen maltın sıcak 

su ile belli koĢullarda mayĢelenmesi ve Ģıranın Ģerbetçiotu ile aromatize edilmesinden 

sonra alkol fermantasyonuna uğratılması ile üretilen ve CO2 içeren hafif alkollü bir 

içecektir? 

A)ġarap 

B) Bira  

C)Likör 

D) Viski 

E) Likör 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi duyusal olarak uygun tarımsal kökenli etil alkolün Türk Gıda 

Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeĢ aroma maddeleri katılarak 

aromalandırılması ile elde edilen ardıç tadı baskın olan içecektir?  

A) Votka 

B) Rakı 

C) Viski 

D) Kanyak 

E) Cin/gin 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi üzümün tat ve kokusunu korumak amacıyla hacmen en fazla 

% 94,5 alkole kadar distile edilmiĢ üzüm kökenli distilattır? 

A) Ġspirto 

B) Tarımsal kökenli 

C) Etil alkol 

D) Suma  

E) Tarımsal kökenli distilat   

 

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 
 

 

 

 

Mevzuata uygun olarak alkolsüz içeceklerin üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden 

kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde üretilen alkolsüz içecek çeĢitlerinin renk, tat, koku gibi özelliklerini 

inceleyerek farklılıklarını araĢtırınız. 

 Meyve sularında yapılan hileleri araĢtırınız. 

 Taze sıkılmıĢ meyve suyunu birkaç saat oda ısısında bekleterek değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz ve değiĢikliklerin nedenlerini araĢtırınız. 

 

2. ALKOLSÜZ ĠÇECEKLER 
 

Alkolsüz içecekler sıcak (kahve, çay, ıhlamur, çikolata vb.) ve soğuk (ayran, kola, 

meyve suyu, gazoz, limonata, soda vb.) tüketilenler, gazlı gazsız, kolalı, meyve aromalı 

olarak ayrılır. Genelde meĢrubat olarak adlandırılan alkolsüz içecekler asitli içecekler, 

meyve suları, çay, kahve ve kakao gibi içeceklerden oluĢur.  

 

Meyve oranına göre içecekler, Türk Gıda Kodeksine uygun olarak 4 kategoriye 

ayrılmıĢtır. Bunlar;   

 

 Meyve suyu (% 100 oranında meyve)  

 Meyve nektarı (% 25 - % 99)  

 Meyveli içecek (% 10 - % 24)  

 Aromalı içecek (% 10’dan az)  

 

Mevzuatla tanımlanmıĢ olmasına rağmen tüketicinin zihninde meyve suyu ile nektar, 

meyveli içecek ve aromalı içecek kavramları birbirine karıĢabilir. Bu karıĢıklığı bertaraf 

etmek ve tüketiciyi en doğru Ģekilde bilgilendirmek amacıyla meyve suyu üreticileri 

etiketlerinde, meyve suyu yerine % 100 meyve suyu yazmayı tercih eder.  

 

Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz Ġçkiler Tebliğine göre üretim Ģekillerine ve içeriğine 

göre içecekler Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır:  

 

 Sofra içeceği: Ġçilebilir özellikteki suya izin verilen mineral tuzlar, 

organik asit veya tuzlarının katılması ile tekniğine göre gazlı veya gazsız 

olarak hazırlanan içecektir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 21 

 Aromalı içecek: Ġçilebilir özellikteki su, Ģeker, diğer bileĢenler, izin 

verilen katkı ve aroma maddeleri ile veya aromalı Ģurubun sulandırılması 

ile tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak hazırlanan ve ihtiva ettiği 

aroma veya aroma karıĢımı ile adlandırılan içecektir. Gazlı olanı aromalı 

gazoz olarak da adlandırılır. 

 Meyveli Ģurup: Meyve suyu, meyve pulpu veya bunların 

konsantresinden Ģeker, diğer bileĢenler, izin verilen katkı ve aroma 

maddeleri ile tekniğine göre hazırlanan ve su ile seyreltilerek meyveli 

içecek hazırlanmasında kullanılan konsantre üründür. 

 Aromalı Ģurup: ġeker, diğer bileĢenler, içilebilir özellikteki su, izin 

verilen diğer katkı ve aroma maddeleri veya aroma maddeleri ve meyve 

suyu karıĢımları ile hazırlanan ve aromalı içecek hazırlanmasında 

kullanılan koyu kıvamlı üründür. 

 Ġçecek tozu: ġeker, meyve suyu, diğer bileĢenler, izin verilen katkı ve 

aroma maddeleri ile tekniğine göre hazırlanan ve su ile seyreltilerek veya 

infüze edilerek meyveli veya aromalı içecek hazırlanmasında kullanılan 

toz üründür. 

 Yapay soda: Ġçilebilir özellikteki su, sodyum bikarbonat ve/veya izin 

verilen mineral tuzu, katkı ve aroma maddeleri ile tekniğine göre 

hazırlanan ve karbondioksit ile gazlandırılmıĢ olan içeceğe denir. 

 

Resim 2.1: Ġçecek reyonu 

 

2.1. Gazlı Alkolsüz Ġçecekler 
 

Gazlı alkolsüz içecek; su, karbondioksit, Ģeker, asit düzenleyici, esans, meyve özü, 

kola ekstraktı ve koruyucu maddeler ile üretilen ve serinlik veren içecek grubudur. Gazlı 

alkolsüz içecekler dört grupta incelenir. 

 

 Meyveli içecek: Meyve suyu, meyve püresi veya bunların konsantresinden 

içilebilir özellikteki su, Ģeker, diğer bileĢenler ve izin verilen katkı ve aroma 

maddeleri ile tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak hazırlanan içecektir. Gazlı 

olanları, meyveli gazoz olarak da adlandırılabilir. 

 Tonik içeceği: Ġçilebilir özellikteki su, Ģeker, kinin ve/veya narincin, diğer 

bileĢenler ve izin verilen katkı ve aroma maddeleri ile tekniğine göre hazırlanan 

ve karbondioksit ile gazlandırılmıĢ olan içecektir. 
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 Kola içeceği: Ġçilebilir özellikteki su, Ģeker, kafein, diğer bileĢenler (karamel, 

kola ekstraktı ve benzeri), izin verilen katkı maddeleri ve kendine özgü aroma 

maddeleri ile tekniğine göre hazırlanan ve karbondioksit ile gazlandırılmıĢ olan 

içecektir. 

 Yapay veya esanslı içecek: Boya ve esansla üretilen içecek grubudur.  

 

2.1.1. Gazlı Ġçecek Üretimi  
 

Gazlı içecek üretiminde kullanılan baĢlıca maddeler su, karbondioksit, Ģeker, sitrik asit 

ve esanstır. Üretim aĢamaları; 

 

Tablo 2.1: Gazlı içecek üretim akıĢ Ģeması 

 

2.1.2. Gazlı Ġçeceklerin Özellikleri  
 

 Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüĢte olmalı; yabancı 

tat ve koku içermemelidir. 

 Gazlı içeceklerin karbondioksit miktarı en az 2 g/l olmalıdır. 

 Kola içeceğinde kafein miktarı en çok 150 mg/l, tonik içeceğinde kinin miktarı 

(sülfat tuzu olarak) en çok 90 mg/l olmalıdır. 
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 Meyveli Ģurupta refraktometrik katı madde miktarı en az % 60 ve tüketime 

hazır durumdaki ürünün özellikleri meyveli içeceğin özelliklerine uygun 

olmalıdır. 

 Aromalı Ģurupta refraktometrik katı madde miktarı en az % 60 ve tüketime 

hazır durumdaki ürünün özellikleri aromalı içeceğin özelliklerine uygun 

olmalıdır. 

 Ġçecek tozu soğuk veya sıcak suda çözünmeli, tüketime hazır durumdaki ürünün 

özellikleri meyveli veya aromalı içeceğin özelliklerine uygun olmalıdır. 

 Sofra içeceğindeki mineral madde miktarı en çok 2 g/l, yapay sodadaki mineral 

madde miktarı en az 600 mg/l olmalıdır. 

 Alkolsüz içeceklerin hazırlanmasında Ģeker olarak sakkaroz, glikoz, fruktoz, 

glikoz Ģurubu, fruktoz Ģurubu veya invert Ģeker Ģurubu kullanılmalıdır. 

 Alkolsüz içeceklerin hazırlanmasında Ģeker yerine veya Ģeker ile birlikte 

tatlandırıcı kullanılmalıdır. 

 Alkolsüz içecekler vitamin, mineral ve diğer besin ögeleri ile 

zenginleĢtirilebilir. 

 Alkolsüz içeceklerde etil alkol miktarı en çok 5,0 g/l, laktik asit miktarı en çok 

0,6 g/l, uçucu asit miktarı en çok 0,4 g/l olmalıdır. 

 Meyveli gazozda meyve suyu veya püresi ağırlıkça en az % 4, gazsız meyveli 

içeceklerde ise en az % 10 olmalıdır. 

 

2.1.3. Gazlı Ġçeceklerin Kontrolü 
 

Gazlı içeceklerin üretiminde tat ve koku kusurları, görünüĢ kusurları (bulanıklık, tortu 

oluĢumu, yağ halkası oluĢumu vb.) iĢleme ve hazırlama esnasında görülebilir. Alkolsüz 

içeceklerde kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri, iĢlem ve iĢlem yardımcıları, 

bulaĢanlar, pestisit kalıntıları, ambalajlanması ve etiketlenmesi, hijyen koĢulları, numune 

alınması, sonuçların değerlendirilmesi gibi uygulamalar ilgili mevzuata uygun yapılır. 

 

2.2. Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler 
 

 Meyve suyu: Meyve suyu üretimine elveriĢli olgun ve sağlam meyvelerin 

tekniğine uygun olarak iĢlenmesi ile elde edilen suyun veya pulpun (meyve eti, 

özü) Ģeker, su ve katkı maddeleri (sitrik asit, askorbik asit) ilavesinden sonra ısıl 

iĢlem uygulanarak dayanıklı hâle getirilmesi ile elde edilen içecektir.  

 Doğal meyve suyu: Meyve dokusunda bulunan sıvıdır. Isı ya da çözücü 

kullanılmadan taze meyvelerin ezilmesi veya sıkıĢtırılması ile hazırlanır. 

Örneğin portakal suyu, portakal meyvesinin özütüdür.  

  

Resim 2.2: Portakal suyu 
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Meyve bileĢimlerini kesin rakamlarla ayırmak mümkün değildir. Meyvelerin bileĢim 

farklılığı, türler arasında olduğu gibi aynı türün çeĢitleri arasında da bulunur. Meyveler taze 

hâlde genellikle % 80–85 oranında su içerir. Meyve suyu içindeki su oranı genel olarak % 75 

ile % 90 seviyelerindedir. Meyve suyunun bozulmadan saklanması hem çok pahalıdır hem 

de risklidir. Bu sebeple içinde yüksek oranda bulunan suyun büyük kısmı buharlaĢtırılarak 

meyve suyu konsantresi hâline getirilir. Bu iĢlem, vakum altında ve düĢük ısıda 

gerçekleĢtirilerek meyve suyunun özü, yüksek oranda korunmuĢ olur. 

 

Meyve suyunda, Türk Gıda Kodeksine göre meyve oranı % 100'dür. Örneğin portakal, 

elma, nar, armut, üzüm gibi meyveler doğrudan ya da tek baĢına % 100 meyve suyu hâline 

getirilebilir ancak her meyve, % 100 meyve suyu iĢlemeye uygun değildir. ViĢne ve limon 

gibi ekĢi tatlara sahip olan ya da kayısı ve Ģeftali gibi kıvamı koyu olan meyveler, doğal 

yapılarından dolayı tek baĢına % 100 meyve suyu olarak üretilmeye ve tüketilmeye uygun 

değildir.  

 

 Meyve nektarı: Meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve püresi veya 

bunların karıĢımına Ģeker veya bal ve su katılmasıyla elde edilen fermente 

olmamıĢ ancak fermente olabilen ürünlere denir. Nektarlara eklenmesine izin 

verilen Ģeker miktarı ve minimum meyve oranı, yasal olarak Türk Gıda Kodeksi 

tarafından belirlenir.  

 

Meyve nektarı meyve oranları, meyvesine göre farklılık gösterdiği için % 25–99 

oranları arasında olarak ifade edilir. Ambalajın üzerinde bulunan etikette de bu Ģekilde 

belirtilir. Örneğin limon nektarı % 25, viĢne nektarı % 35, kayısı nektarı % 40, Ģeftali nektarı 

% 50 meyve oranına sahiptir. Bunların belirli oranda karıĢımı ile veya Ģekerin yerine 

kullanılabilecek meyve ile tatlandırmasıyla % 100 çoklu meyve suyu da elde edilmesi 

mümkündür. 

 

 Meyve suyu konsantresi: Bir çeĢit meyveden elde edilen meyve suyundan, 

suyun belirli bir kısmının fiziksel yolla ayrılması ile elde edilen ürünlere denir. 

 Meyve püresi veya pulpu: Meyvelerin suyu ayrılmadan soyularak veya bütün 

olarak yenilebilen kısımlarının ezilmesi ile elde edilen fermente olmamıĢ ancak 

fermente olabilen ürünlere denir. 

 Meyve püresi konsantresi: Meyve püresinden, suyun belirli bir kısmının 

fiziksel yolla ayrılması ile elde edilen ürünlere denir. Meyve suyu, nektar, 

meyveli içecek veya aromalı içeceklerden herhangi birini üretirken kullanılan 

meyve suyu için iki yol bulunmaktadır. Birincisi ve en yaygın olanı sıkılmıĢ, 

pastörize edilmiĢ ve içindeki saf suyun büyük kısmı buharlaĢtırılarak konsantre 

edilmiĢ meyve suyu konsantresi kullanılmasıdır. Ġkincisi ise sıkılmıĢ ve 

pastörize edilmiĢ meyve suyunun kullanılmasıdır. Bu ürünler arasındaki fark, 

etiketlerde konsantreden üretilmiĢtir veya konsantreden üretilmemiĢtir ibareleri 

ile belirtilir.  
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Resim 2.3: Meyve suları 

 

 Meyve suyu tozu: Bir çeĢit meyveden elde edilen meyve suyundan, suyun 

olabildiğince tamamının fiziksel yolla ayrılması ile elde edilen ürünlere denir.  

 ġerbet: Limon, portakal, turunç, viĢne vb. meyvelerin taze veya konserve 

edilmiĢ sularına Ģeker ve su katılarak fermente edilmeden üretilen ürünlere 

Ģerbet denir 

 ġıra: Üzüm suyunun hafif fermantasyonu ile elde edilen ürüne denir.  

 

Bunların hepsi meyve suyu kavramı ile ifade edilir.  

 

2.2.1. Meyve Sularının Beslenme Açısından Önemi 
 

Üretimdeki teknolojik geliĢmeler, saklama ve ambalajlama koĢullarının iyileĢmesi 

meyve suyu üretimini artırmıĢtır.  

 

Meyvenin kuru maddesinin önemli kısmı, karbonhidrat ve özellikle Ģekerden meydana 

gelmiĢtir. Meyvelerdeki Ģeker, hekzozlardan glikoz (üzüm Ģekeri) ve fruktozdan oluĢur. 

Sakkaroz miktarı değiĢkendir. Polisakakritler niĢasta, selüloz, hemiselüloz ve pektinden 

oluĢur. Buna karĢın azotlu madde miktarı, mum ve yağ miktarı taze meyvelerde düĢük 

düzeydedir. Meyvelerin yapısında organik asitler, malik asit, sitrik asit çoğunluktadır. 

Vitamin olarak C vitamini yanında tiamin, riboflavin, niasin, piridoksin, folik asit gibi B 

grubu vitaminleri içerir. Azotlu bileĢikler, enzimler ve mineral madde (potasyum, kalsiyum, 

magnezyum, fosfor, kükürt) miktarı önemli düzeydedir. Aroma maddeleri ve fenolik 

maddeler bulunur. 

 

Meyve suları, içerdiği karbonhidratlar ile önemli bir enerji kaynağıdır. Özelikle 

mineraller ve vitaminler, geliĢme dönemindeki çocuklar için önemli bir gıdadır. Vücudumuz 

için yaĢamsal önemi olan, vücudumuzda sentezlenmeyen ve dıĢarıdan alınması zorunlu 

maddeler olan vitaminlerin, hücrelerimizde oluĢan birçok kimyasal olayda önemli katkıları 

bulunur.  
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Meyve suyunun faydalarını Ģöyle sıralayabiliriz:  

 

 Su miktarı yüksek olduğundan susuzluğu giderici, sindirimi kolaylaĢtırıcı etkisi 

vardır.  

 ġeker miktarı düĢüktür. Hızlıca enerjiye dönüĢür ve buna karĢın yağ içermez.  

 Polifenol, karoten, antosiyanin ve benzeri bileĢikler sayesinde antioksidan 

özelliği vardır.   

 Meyve, sebze ve bir meyve türevi olan meyve suyu doğal antioksidan 

bakımından en zengin gıdadır. Özellikle meyve suyuna kırmızı rengini ve ekĢi 

tadını veren bileĢiklerin, antioksidan etkisi oldukça yüksektir. Bunlar viĢne, nar, 

üzüm gibi meyvelerde bulunur.  

 BağıĢıklık sistemini güçlendirir.  

 Kanser ve kalp hastalıklarından korumaya yardımcı olur. 

 Kan basıncını dengede tutar.  

 Sinir sistemini güçlendirir.  

 Kas sistemini sağlamlaĢtırmaya yardımcı olur. 

 Cildin düzgünlüğünü ve esnekliğini sağlar. 

 AkĢam yorgunluğu ve gerilimini atmaya yardımcı olur. 

 YaĢlanmayı geciktirir.  

 Çözünür lif ve pektin alımı nedeniyle vücuttaki fazla kolesterolün 

uzaklaĢtırılmasına yardımcı olur.  

 

Resim 2.4: GeliĢme dönemindeki çocuklar için önemli bir gıda olan meyve suları 

 

2.2.2. Meyve Suyu ve Benzer Ürünlerin Üretilmesi 
 

Meyve sularının üretimi; fidan ve ağacın büyümesi, meyvenin olması, hasadı ve hasat 

edilen ürünün hasat yöntemi, iĢletmeye taĢınması ve tekniğine uygun olarak iĢlenmesi, 

ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaĢtırılması aĢamalarından geçer.  

 

Gıda üretiminde en önemli olgu, hammadde kalitesidir. Kaliteli hammaddeden kaliteli 

son ürün üretilir. Meyve suyu ve nektarları için uygun hammaddenin seçimi çok önemlidir. 

Her meyve çeĢidi, meyve suyu ve nektar üretimine uygun olmayabilir. Özellikle ürünün 

karakteristik renklerini taĢıyan, aromatik ve herhangi bir fiziksel hasar görmemiĢ meyvelerin 

üretim için seçilmesi gerekir.  



 

 27 

Hasat edilen ürünler, plastik kasalarda iĢletmelere taĢınır. YaklaĢık 20 kg ürün alan 

plastik kasalarda meyvelerin taĢınmasının amacı gerek fiziksel darbelerden ürünü korumak 

gerek hava sirkülasyonunun üst düzeyde olmasını sağlayarak meyve kalitesini korumaktır. 

Meyveler, hasat edildikten sonra iĢletme uzaklığına göre 2 ile 10 saat sonra iĢletmeye gelir 

ve maksimum bir gün içinde üretime alınır. Üretimin ilk aĢamasında meyveler, plastik 

kasalardan yıkama havuzuna dökülür. BoĢalan plastik kasalar yıkanarak tekrar meyve 

toplama ve alım merkezlerine gönderilir. Yıkama havuzunda basınçlı hava ile 

hareketlendirilen suda yıkanan meyveler, bantlar yardımı ile havuzdan alınır ve bantlarda su 

sprey edilerek son yıkaması yapılır. Buradan ayırma bandına dökülen meyveler, iĢçiler 

tarafından kontrol edilerek fiziksel hasarlı, bozuk ve sorunlu olanlar el ile ayrılır.  

 

ĠĢlemeye hazırlanan meyveler, iĢletmelerde berrak ve bulanık tip olmak üzere iki 

Ģekilde iĢlenir. Berrak meyve suyu üretiminde, durultma ve filtrasyon iĢlemi uygulanır. 

Meyve suyunun ekstraksiyonu presle yapılır. Elma, üzüm, viĢne ve nar berrak tipi meyve 

suyuna iĢlenir.  

 

Bulanık tip meyve suyunun hazırlanması, meyve suyuna göre değiĢir. ġeker Ģurubu, 

sitrik asit, askorbik asit kullanılır. ġeker Ģurubu dıĢında filtrasyon iĢlemi uygulanır. Bulanık 

tip meyve suyu üretilen meyveler Ģeftali, kayısı, erik, domates ve armuttur. Armuttan berrak 

tip meyve suyu üretildiği gibi elmadan da bulanık tip meyve suyu üretilebilir.  

  

Resim 2.5: Meyve suyu fabrikası 
 

Yıkama ve ayırma iĢleminden geçirilen meyvelerin (elma, viĢne, nar, portakal vb.) 

özelliklerine göre proseslerinde değiĢiklikler olur. Örneğin elma değirmenden geçirilerek 

parçalanır, preslenir ve bulanık elma suyu elde edilir. ViĢne ise sap çıkarma ve çekirdek 

çıkarma iĢlemlerinden sonra preslenir ve bulanık viĢne meyve suyu elde edilir. Nar ise kabuk 

ayırma iĢleminden sonra preslenir ve bulanık nar suyu üretilir. Üretilen bulanık meyve suları 

pastörize edilir. Belli bir düzeye kadar soğutulan bulanık meyve suları, fiziksel durultma 

iĢlemi ile berraklaĢtırılır. Meyve sularında bulanıklık, doğal yapısında bulunan pektin ve 

niĢasta kökenlidir. Portakal ise özel preslerde preslenerek portakal suyu ve kabuk ayrılır. 

Elde edilen portakal suyu durultulamaz.  
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Meyve sularının Ģeker içeriği meyveye göre değiĢir. Örneğin elma suyu % 12–14, 

viĢne % 14, nar % 15 ve portakal % 12 Ģeker içerir. Geri kalan miktar sudur. Ancak ürünler 

bu Ģekilde depolanamazlar. Gerek gıda güvenliği gerek depolama açısından içindeki suyun 

kısmen uzaklaĢtırılması gerekir. Bu amaçla ürünler konsantre edilir. Konsantre iĢlemi 

fiziksel iĢleme yöntemi olup amaç, ürünün su aktivitesini düĢürerek mikrobiyolojik 

güvencenin sağlanmasıdır. Konsantre iĢlemi ile Ģeker oranı elmada % 70; viĢne, portakal ve 

narda % 65 düzeyine yükseltilir. Elde edilen ürünler, varillerde ambalajlanır ve etiketlenir. 

Elma 0°C’de; viĢne, nar ve portakal donmuĢ olarak (-18°C) depolanır.  

 

Meyve suyu üretiminde, meyvenin ve üretilecek meyve suyunun özelliğinden 

kaynaklanan dört farklı üretim hattı kullanılır.  
 

 Pres hattında meyve suyu, presleme ile meyveden ayrılır ve genellikle filtrasyon 

ve durultma iĢleminden sonra konsantre edilir.  

 Pulp hattında meyve pulpu, palper denilen elekli sistemden geçirilir. Elde edilen 

meyve pulpu durultulmadan ve çoğunlukla konsantre edilmeden depolanır. 

 Sitrus hattında, özel ekstraktörlerde sıkılarak meyve suyu elde edilir ve 

durultulmaksızın konsantre edilir. 

 Dolum hattında ise konsantre ve meyve pulpu hazırlanır, iĢlendikten sonra 

doldurulup kapanır. 

 
Proses Hattı Hammadde Ürün 

Pres hattı ViĢne, elma, üzüm, nar (ayva, armut) Konsantrat 

Palper hattı 
ġeftali, kayısı, erik, çilek, kızılcık (ayva, 

armut) 
Pulp (konsantrat) 

Sitrus hattı Portakal, mandalina, limon, greyfurt Konsantrat 

Dolum hattı Konsantrat, pulp Meyve suyu 

Tablo 2.2: Meyve suyu üretim hatları 

 

2.2.3. Meyve Pürelerinin ĠĢlenmesi  
 

Yıkanıp temizlenen meyveler, eleklerden geçirilerek çekirdek ve kabukları ayrılır ve 

meyve eti alınır. Pastörize edilen meyve püresi, çok katlı özel ambalajlarda aseptik olarak 

doldurulur ve otomatik olarak kapatılır. Aseptik torbalar, özel variller içinde olup ağızları 

kapatılır ve etiketlenerek 4°C ’de depolanır. Elde edilen Ģeftali püresi % 9–11, kayısı püresi 

% 14–16 meyvenin doğal Ģekeri olan Ģeker içerir. Bu ürünler, gerekirse iĢletmelerin 

teknolojik olanaklarına göre Ģeker oranları konsantre edilerek % 30–32 düzeyine 

yükseltilebilir. Bu Ģeker düzeyinde güvenli depolama için aseptik dolum ve soğukta 

depolama yapılır. Tüm bu iĢlemlerin amacı kısa olan meyve üretim dönemlerinde, 

iĢletmelerin yıl boyunca gerekli hammadde ihtiyacını karĢılamaktır. 

 

Meyve hasat dönemlerinde üretilen meyve suyu ve konsantreleri, meyve suyu ve 

nektar üretimi için gerektiğinde depolardan çıkarılarak üretime alınır. Depolanma amacı ile 

uzaklaĢtırılan su ilave edilerek meyve suyu üretilir. Nektar üretimi için gerekli meyve 

konsantresi ve püresi ile uzaklaĢtırılan su, Ģeker ve limon suyu konsantresi ilave edilir. Türk 

Gıda Kodeksine göre meyve suyu ve nektarlarında sadece doğal meyve aromalarının 

kullanılması zorunludur. 
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2.2.4. Meyve Suları ve Benzer Ürünlerin Özellikleri 
 

 Meyve suyu doğrudan meyveden elde edilebileceği gibi meyve suyu 

konsantresinden ayrılan suya, aroma maddelerinin ilavesi ile de elde edilebilir. 

Konsantreye ilave edilecek su içilebilir nitelikte olmalı ve elde edilecek meyve 

suyu, aynı meyveden elde edilen meyve suyu ile benzer duyusal ve analitik 

özellikleri göstermelidir.  

 Doğrudan tüketime sunulan meyve suyu konsantrelerinde, fiziksel yolla 

ayrılacak olan suyun miktarı en az % 50 olmalıdır. 

 Meyve suyu ve benzeri içecekler, elde edildikleri meyvenin tipik tat, renk ve 

kokusunda olmalıdır. Bu ürünlere iĢleme sırasında uzaklaĢtırılan doğal uçucu 

bileĢikler, uzaklaĢtırıldığı miktarda katılmalıdır. 

 Üzüm ve armut suyu dıĢında meyve suyu, meyve suyu konsantresi ve meyve 

suyu tozuna Ģeker katılabilir. Bu ürünlere katılacak Ģeker miktarı, asitliği 

düzenlemek için kuru madde üzerinden 15 g/l’den, tatlandırmak için ise 150 

g/l’den fazla olmamalıdır.  

 Nektarlara katılacak Ģeker ve/veya bal miktarı, son ürünün toplam ağırlığının % 

l0’ undan fazla olmamalıdır. 

 Nektarlar, kısmen veya tamamen tatlandırıcı kullanılarak Ģekersiz veya enerjisi 

azaltılmıĢ olarak da hazırlanabilir. Meyve suyu ve benzeri ürünlere sükroz, 

invert Ģeker Ģurubu, glikoz Ģurubu, dekstroz, fruktoz ve meyveden elde edilmiĢ 

Ģekerler katılabilir.  

 Konsantreden hazırlanmayan meyve suyunda kullanılacak Ģekerlerde su oranı 

% 2’ den fazla olmamalıdır.  

 Asitliği düzenlemek için meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu 

tozu ve meyve nektarına katılacak limon suyu ve/veya konsantresi susuz sitrik 

asit cinsinden 3 g/l’den fazla olmamalıdır. 

 Meyve suyuna, konsantreden hazırlanmıĢ olsa da aynı anda Ģeker ve asit 

katılması yasaktır. 

 Meyve suyu ve benzeri ürünlerde etil alkol miktarı 5 g/l’den fazla olmamalıdır. 

 

2.2.5. Meyve Suyu ve Benzeri Ürünlerin Kontrolü 
 

Meyve suyu ve nektarları ambalajı üzerinde yer alan etiket bilgileri, dikkatli bir 

Ģekilde kontrol edilmelidir. Etiket bilgilerinde ürünün adı, üretici firma ve adresi, üretici ile 

irtibat bilgileri, hangi bileĢenlerden oluĢtuğunun detaylarını veren içeriği, üretim ve son 

kullanma tarihi, depolama koĢulları, ürünün net ağırlığı, besin tablosu, üretim izni ile tarih ve 

numarası, barkodu gibi Türk Gıda Kodeksinde belirtilen zorunlu ifadeler yer alır. Etiket 

bilgileri olmayan, gıda üretim izni bulunmayan ürünlerin satıĢına müsaade edilmemelidir.  

 

Meyve suyu ve benzeri ürünlerin üretim yerleri ve çalıĢan personelin teknik ve 

hijyenik koĢullarına diğer gıda üretim yerlerinde olduğu gibi dikkat edilmelidir. 
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Bu ürünlerin üretilmesi sırasında mikrobiyolojik, kimyasal kirlenme olabileceği ve 

fermantasyona uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle taze meyveler, uygun 

ortamlarda iĢlenmezse çok çabuk bozunur ve çürür. Hammadde kalitesi, iĢlenme koĢulları, 

depolama gibi birçok faktör üretilen ürünlerin kalitesine etki eder. Aynı meyvelerin 

sularından farklı tatlar alınması meyvenin yetiĢtirildiği iklim ve toprağın farklılığı, 

uygulanan teknoloji ve katkı maddelerinden kaynaklanabilir. 

 

Ürünün bozulmasında, küf ve mayalardan oluĢan mikroorganizmalar rol alır. Bu 

mikroorganizmalar bertaraf edilmediği takdirde meyve suyu ve diğer içecekler, doğal olarak 

birkaç saatte buzdolabında saklanırsa 2–3 gün içinde bozulur. Ambalajlı ürünlerde 

mikroorganizmaların etkisiz hâle getirilmesi, pastörizasyon/sterilizasyon iĢlemiyle 

gerçekleĢtirilir. Bu bir ısıl iĢlemdir. Uygulanan ısı derecesinin yüksekliği ve bu ısı derecesine 

maruz kalma süresine bağlı olarak içeceğin raf ömrü kısa veya uzun olur. Raf ömrü çok 

büyük oranda bu ısıl iĢleme bağlı olduğu için hangi meyve çeĢidi olursa olsun, aynı iĢlem 

uygulanmıĢ ise raf ömürleri de aynı olur. Ambalajlanarak da ürünün havayla teması kesilir 

ve mikroorganizmalar etkisiz hâle getirilir. Meyve suyu ambalajı açıldığı anda havayla temas 

baĢladığı için tıpkı evde hazırlanan meyve suları gibi kısa sürede bozulma baĢlar. 

Buzdolabında saklamak Ģartıyla iki gün içinde tüketilmesi gerekir. 

 

Kullanılan su, izin verilen katkı maddeleri, iĢlem ve iĢlem yardımcıları, bulaĢanlar, 

pestisit kalıntıları, ambalajlama, etiketleme ve iĢaretleme, hijyen koĢulları, numune alma ve 

sonuçların değerlendirilmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Mevzuata uygun olarak alkolsüz içeceklerin üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden 

kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alkolsüz içecek üreten ve satan iĢ 

yerlerinin kontrolü için hazırlık yapınız. 

 Kontrol için gerekli ekipman ve 

malzemeleri hazırlayınız. 

 Gıda denetim formlarını hazırlamayı 

unutmayınız.  

 ĠĢletmeye gidiĢ amacınızı açıklayınız. 

 Alkolsüz içecek üreten iĢ yerinin genel 

kontrolünü yapınız. 

 ÇalıĢma izni, gıda üretim izinleri ve gıda 

sicili kayıtlarını inceleyiniz. 

 Ġzin alınan ürün dıĢında üretim yapılıp 

yapılmadığına dikkat ediniz. 

 ĠĢ yeri birimlerinin iĢ akım Ģemasına 

uygunluğunu ve iĢ yerinin teknik ve 

hijyenik özelliklerini kontrol ediniz. 

 Mamul, yarı mamul ve hammadde 

depolarının hijyenik ve teknik 

özelliklerinin uygunluğunu inceleyiniz. 

 Kontrol formlarını iĢ yeri sahibi ve 

sorumlusuna imzalatınız. 

 ÇalıĢanların sağlık koĢullarının 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Saç, sakal, tırnak temizliği gibi kiĢisel 

hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını 

inceleyiniz. 

 Uygun iĢ kıyafeti giyilip giyilmediğini 

inceleyiniz. 

 Portör muayenelerinin yapılıp 

yapılmadığını inceleyiniz. 

 Alkolsüz içeceklerin organoleptik 

kontrollerini yapınız. 

 Ambalaj ve etiket bilgilerini inceleyiniz. 

 Renk, tat, koku ve berraklık açısından 

inceleyiniz. 

 Tat ve koku kusurları, bulanıklık, tortu 

oluĢumu, yağ halkası oluĢumu gibi 

görünüĢ kusurları olup olmadığını 

inceleyiniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alkolsüz içeceklerden numune alınız. 

 Kitleyi temsil edecek Ģekilde numune 

alınız. 

 Uygun bir araçla uygun süre içinde 

analize gönderiniz. 

 ġahit numuneyi iĢ yeri sahibi veya 

sorumlusuna teslim ediniz. 

 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara bildiriniz. 

 Numune sonuçlarını iĢ yerine bildiriniz. 

 Ġlgili bakanlıklara bilgi veriniz. 

 Ġnsan sağlığına zararlı olan gıdaları, 

çevreyi kirletmeyecek Ģekilde imha 

ediniz. 

 Türk Gıda Kodeksine ve Gıda 

Tebliğlerine aykırı üretim ve satıĢ 

yapanlar hakkında Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulununuz. 

 Yapılan çalıĢmaların kayıtlarını düzenli 

olarak tutup arĢivleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi sağlıklı, olgun, taze veya soğukta muhafaza edilmiĢ bir veya 

birkaç çeĢit meyveden elde edilen ve elde edildiği meyvenin tipik renk, tat ve koku 

özelliklerini gösteren, fermente olmamıĢ ancak fermente olabilen bir üründür? 

A) Meyve suyu    

B) Meyve nektarı   

C) Meyve püresi–pulpu    

D) Meyveli Ģurup    

E) Aromalı Ģurup 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi üzüm suyunun hafif fermantasyonu ile elde edilen bir 

üründür? 

A) ġerbet    

B) ġıra   

C) Meyveli Ģurup   

D) Meyve suyu   

E) Aromalı içecek   
 

3. Meyve suyu, nektar, meyveli içecek ve aromalı içeceklerden oluĢan tüm içeceklerin 

raf ömrünü belirleyen etken aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sağlıklı, olgun, taze veya soğukta muhafaza edilmiĢ meyveler 

B) Hazırlanan ürünün soğukta muhafaza edilmesi 

C) Dolumdan önce uygulanan pastörizasyon veya sterilizasyon iĢlemi 

D) Ürün içine katılan katkı maddeleri 

E) Kullanılan ambalaj maddeleri 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi meyve suyu, meyve püresi veya bunların konsantresinden 

içilebilir özellikteki su, Ģeker, diğer bileĢenler ve izin verilen katkı ve aroma maddeleri 

ile tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak hazırlanan içecektir?  

A) Aromalı Ģurup 

B) Sofra içeceği  

C) Tonik içeceği  

D) Kola içeceği  

E) Meyveli içecek  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi gazlı içecekleri, meyve suyu ve benzeri ürünlerden ayıran 

maddedir?  

A) Su       B) Karbondioksit        C) ġeker        D) Sitrik asit       E)Meyve pulpu 

 

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–3 
 

 

 

 

Mevzuata uygun olarak çay, kahve ve kakaonun üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık 

yönünden kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çay, kahve ve kakaonun sinir sistemine etkisini araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki çay üretim tesislerini ziyaret ederek üretim aĢamalarının mevzuata 

uygunluğunu araĢtırınız. 

 Kakaodan elde edilen mamulleri araĢtırınız. 

 Kahve tüketiminin alıĢkanlığa dönüĢmesinin nedenlerini araĢtırınız. 

 

3. ÇAY KAHVE VE KAKAO 
 

Çay, kahve ve kakao; soğuk, sıcak olarak çok tüketilen alkolsüz içeceklerdendir. 

Bunların yanında kuĢburnu, limon, ıhlamur gibi bitkilerin meyve veya yaprakları da 

kurutulup sıcak ve soğuk suya katılarak tüketilmektedir. 

 

3.1. Çay  
 

Çay, iĢlenmiĢ yapraklarının kaynatılmasıyla veya haĢlanmasıyla içecek elde edilen bir 

bitki türüdür. Çay çalısının bilimsel ismi Latince camellia sinensis’tir. 

 

Dünya üzerinde çay, iki Ģekilde tüketilmektedir. Siyah çay, fermente edilmiĢ çaydır. 

Çayın % 75’i bu Ģekilde tüketilir. YeĢil çay fermente edilmemiĢ çaydır ve tüketilen çayın % 

25’idir. 

       

Resim 3.1: DemlenmiĢ yeĢil çay ve demlenmiĢ fermente siyah çay 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Çay bitkisinin camellia thea sinensis (Çin çayı), camellia thea Assamica (Assam çayı) 

ve camellia thea cambodiensis (Kamboç çayı)  adında 3 türü vardır. Türk çayı ise esas olarak 

Hint-Çin melezlemesinden elde edilmiĢtir.  

   

Resim 3.2: Çay bitkisi 

 

Mamul çay, taze yeĢil filizlerden yapılır. YaĢ çay yaprakları iĢleme sırasında fiziksel, 

kimyasal ve biyokimyasal değiĢimlere uğrar. 

 

Fermantasyon sırasında meydana gelen değiĢimler, kimyasal ve biyokimyasal 

oksidasyonları kapsamaktadır. Bu nedenle birçok ülkede, fermantasyon olarak kullanılan 

teknolojik terim yerine “oksidasyon” terimi kullanılmaktadır. 

 

Çayın yararı, körpe çay bitkisinin yapraklarının kendine özgü kimyasal bileĢiminden 

kaynaklanmaktadır. Çay, esas olarak fermente kuru çay olarak pazarlanmaktadır. 

 

ĠĢletmede elde edilen mamul kuru çay, sıcak suda demlenerek içecek olarak tüketime 

sunulur.  

 

3.1.1. Çayın Beslenme Açısından Önemi 
 

Çay yaprağının yaklaĢık olarak % 75-80’i su ve % 20-25’i kuru maddeyi oluĢturan 

ögelerden oluĢmuĢtur. Çay yaprağında bulunan maddeler; 

 

 Fenolik maddeler; flavanollar, flavonol glikozoidlar, asitler, depsidler, 

 Fenolik olmayan bileĢikler; kafein, amino asitler, proteinler, Ģeker, 

polisakkaritler, organik asitler, lipitler, uçucu bileĢikler, ham selüloz, mineral 

maddeler, 

 Enzimler; fosfotazlar, peroksidaz, polifenolksidaz, 

 Vitaminler; P vitamini (sitrin), B2 vitamini, C vitamini olarak gruplandırılır. 

 

Çayın iĢlenmesine bağlı olarak bu madde oranları değiĢim gösterir. Çay yaprağındaki 

kuru maddede % 30 kadar polifenol maddeler vardır. Çay yaprağındaki polifenollerin ¾ 

flavanollerdir. Bu madde kolaylıkla kahverengi renge dönüĢebilen bitki pigmentleridir. Çay 

polifenolleri, tıbbi alanda en etkili unsur olarak kullanılmaktadır. 

 

Çay 25 çeĢit aminoasit içermektedir. Aminoasitler arasında en çok bulunan ve toplam 

aminoasitlerin % 50'sinden fazlasını içeren tein adı verilen maddedir.  
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Çayda 28 farklı element bulunur ve çoğu, insan sağlığına gereklidir. Günde 5–6 fincan 

çay içimi ile alınan florinin, insan sağlığına zararlı olmadığı gibi diĢ çürümelerini de önlediği 

belirtilmektedir. 

 

Çayın içersindeki maddelerin uyarıcı etkisi vardır. Çayın eski çağlardan beri fiziksel 

yorgunluk durumunda dinlendirici, sindirim sisteminde düzenleyici rol aldığı ve zihnin 

yorgunluğuna iyi geldiği bilinmektedir. 

 

Çayın deminde bulunan sodyum ve potasyum, yüksek tansiyonlu hastalar için 

yararlıdır. Çayın demindeki bakır ve demir oranı düĢüktür. Çay, manganez açısından önemli 

bir kaynak olup enzimleri harekete geçirici bir etkisi vardır. Günde beĢ fincan çay, bir 

insanın günlük "K" vitamini ihtiyacını karĢılamaktadır.  

 

Çay çok tüketildiğinde uykusuzluk yapabilir, sinir sistemini etkileyebilir ve 

tansiyonun yükselmesine sebebiyet verebilir. Çayın kalori değeri yoktur.  

 

3.1.2. Çay ÇeĢitleri 
 

Çayı kurutulması ve iĢlenmesine göre siyah, yeĢil, kırıntı ve toz çay olarak 

çeĢitlendirmek mümkündür. 

 

3.1.2.1. YeĢil Çay   
 

YeĢil çay, kıĢın yapraklarını dökmeyen kısa boylu beyaz çiçekli ağaçtır. Dünyada Çin 

ve Japonya baĢta olmak üzere Hindistan, Endonezya, Rusya'da ve ülkemizde Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde yetiĢtirilir. 

 

YeĢil çaya, fermentasyon uygulanmamıĢ çay da denir. Rengi sarıya yakın, kokusu 

güzel, tadı hafif acımsı ve buruktur. Siyah çaya göre daha etkileyicidir. YeĢil çayın ana 

unsurları polifenollerdir. Bu özelliğinden dolayı sindirim sistemini ve vücut ısısını düzenler. 

Ayrıca yeĢil çay, C vitamini açısından da zengin bir içecektir. 

 

YeĢil çayın üretim aĢamaları: 
 

 Havalandırma: Havalandırma iĢlemi, hasat edilen ve yeĢil çay üretimi için 

fabrikalara çekilen yaĢ çayın üretime alınmasında gecikme olduğu zamanlarda, 

çayların soğuk hava verilen teknelere alınıp oksidasyona engel olunması için 

yapılır. Bu iĢlem, 24 saat kesintisiz bir depolama olarak da düĢünülür. 
 

 ġoklama: Çay yaprağının daha iyi kıvrılması ve sonraki aĢamalarda okside 

olmasını önlemek amacıyla çayın içindeki enzimlerin uzaklaĢtırılması için 

yapılır. Bu iĢlem iki türlü olabilir. 
 

 Kuru sıcak hava ile Ģoklama: Kendi ekseni etrafında dönen Ģok 

soldurma cihazına 15–20 saniye 120–150
0
C kuru sıcak hava verilerek 

yapılır. Kuru sıcak hava vermek Ģeklindeki Ģoklama, daha sonraki 

aĢamalarda meydana gelebilecek olumsuzlukları asgariye indirmek için 

tavsiye edilir. 
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 Buharlı sıcak hava ile Ģoklama: Buhar kazanlarında, elde edilen çayın 

tazeliğine göre 90–110 
0
C arasında ayarlanabilecek sıcaklıkta buharın 

tercihen kapalı bir tünelde 3–5 dakika arasında yaĢ çaya verilmesidir. 

 

Her iki durumda da polifenol-oksidas enzimi inaktive edilir. 

 

 Soğutma - biriktirme: ġoklama, özellikle buharlama yoluyla yapıldıysa 

soğutma önem kazanır. YaĢ yaprak cidarlarına yapıĢan suyun uzaklaĢtırılması 

gerekir. ġoklanmıĢ yapraklara 30 
0
C civarında kuru hava verilir.  

YaĢ çayın kıvırmalarda eĢit zamanda kıvrılması gerekir. ġoklamadan doğrudan 

(direkt) çıkan çay, kısa bir müddette kıvırmalara verilmezse oolong çaya 

dönüĢecektir. Bu duruma engel olabilmek için bir kıvırmalık olacak kadar yaĢ 

çayın birikeceği ve kızıĢmanın olmayacağı soğutma-biriktirme aĢamasının olması 

gerekmektedir. 

 I. kıvırma: ġoklanan çaylar, 15–20 dakika süreyle birinci kıvırma iĢlemine tabi 

tutulurlar. Burada ilk Ģekillenme oluĢur. Kıvırmaların küçük olması tercih edilir. 

 I. kurutma: Kıvırmadan alınan ve havalandırılmak üzere elenen çaylar, giriĢ 

sıcaklığı 55 
0
C olan klasik yaĢ çay fırınlarda kurutulur. Bu sıcaklık, döner fırın 

kullanılıyorsa 80–90 
0
C 'ye kadar çıkabilir. Amaç çayın nem oranını % 20–25 

dolaylarına indirmek ve oksidasyonun baĢlamasına engel olmaktır. 

 II. kıvırma: Fırınlardan indirilen çaylar, 20 dakika süreyle ikinci kıvırma 

iĢlemine tabi tutulur. Bu süre, Ģekillenme isteğine göre bir müddet daha 

uzatılabilir. 

 II. kurutma: II kıvırma iĢleminden geçirilen çaylar, 70–75 kg’lık döner 

fırınlarda 110–120 
0
C sıcaklıkta 50–60 dakika süreyle kurutulur. Gaye çaydaki 

nem oranını % 3–5 seviyelerine düĢürmektir. 

 Tasnif ve ambalajlama: Ġlk aĢamada çaylar, lif tutucularından geçirilerek lif ve 

çöplerinden ayrılır. Daha sonra nevilerine ayrılır. Nevilere ayırma iĢlemi, 

partikül büyüklüğüne göre değil daha çok partikül ağırlığına göre yapılmalı ve 

bunun için de winnower tipi ayırıcılar kullanılmalıdır. Artık içime hazır hâle 

gelen yeĢil çay, sağlığa uygun bir Ģekilde ambalajlanarak tüketime sunulur. 

 

3.1.2.2. Siyah Fermente Çay 
 

Siyah çay çay bitkisinin yaprak, tomurcuk ve bunlara bitiĢik taze sap kısımlarının 

uygun yöntemlerle iĢlenmesiyle elde edilen üründür. Kurutulup fermente edildikten sonra 

yaprakların uçları kıvrılır, bükülür. Yaprakta bulunan tanen parçalanır ve özel çay kokusu 

ortaya çıkar. Rengi siyah, tadı hafif buruk ve kokusu kendine özgüdür. 

 

Siyah fermente çay üretim aĢamaları: 

 

 Yaprak toplama: Yaprakların toplanması, üst tomurcuğun açılma ve yeni 

yapraklar meydana getirme zamanına kadar devam eder. Çay, bir mevsimde 

yaprak ve sürgün devresinde 5–6 kez toplanır. Toplama iĢlemi, el ile makas 

veya sırtta taĢınan makinelerle gerçekleĢtirilir. Ardından fabrikaya nakledilir. 
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 Soldurma: Yaprak hücrelerini parçalama suretiyle içerisinde bulunan esas 

maddeleri, hücre suyu ile dıĢarı çıkartmak ve oksijenle biyooksidatif 

değiĢmelere uğratmak çay iĢleme tekniğinin temelini oluĢturur. Soldurma 

iĢleminde, yapraklarındaki suyun uçurulması ve soldurmanın homojen Ģekilde 

tüm kitlede aynı olması istenir. Soldurma, doğal olarak kanaviçe jüt bezi 

üzerine serilerek havanın ısısı ve rutubet dikkate alınarak ve suni olarak havanın 

bir yönde hareket etmesi ya da hava akımının istenilen yöne hareket ettiren 

makinelerle olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢir. 

 Kıvırma: Çay yaprakları, soldurulduktan sonra veya soldurmayacaksa bıçakla 

kesilmiĢ olarak kıvrılır. Yaprakların kıvırma ve basınç ile bükülmesi, biyolojik 

olduğu kadar ticari olarak da tercih edilir.  

 Oksidasyon (fermantasyon): Çayın iĢlenmesinin temel aĢamasıdır. YeĢil 

yaprakta bulunan flavanollar, oksijen eĢliğinde ve enzimlerinin etkisiyle 

değiĢimlere uğrar. Sonuçta demin rengini, çayın buruk tadını veren maddelerin 

oluĢması sağlanır. Oksidasyonun sona erdiği, yaprakların bakır kırmızısı rengi 

almasından anlaĢılır. 

 Kurutma: 71–79 °C’de 18–24 dakikada fırınlarda yapılır.  

 Eleme, kuru çayın sınıflandırılması: Fırından çıkan çaylar kalın ve kaba 

olduğu için görünüĢlerini düzeltmek, çeĢitli tip ve cinsleri ayırmak amacıyla 

sınıflandırma yapılır. Eleklerden (midilton eleği) ince ve kaba olarak ayrılır. 

Pakkalarda (tasnif makinesi), kırıcı ve taĢıyıcı görevi yapan konveyörlerde 

sınıflara ayrılır. 

 Paçal yapımı: Kalite, aroma, dem kuvveti, yaprak büyüklüğü ve çeĢidi, satıĢ 

fiyatı yönlerinden seçilerek daha sonra silindir Ģeklindeki paçal makineleriyle 

ayrılır. 

 Tasnif ve ambalajlama: Fırından çıkan kuru çayların, önceden belirlenen 

standart elek tellerinden geçirilmek suretiyle incelik, kalınlık ve kalitelerine 

göre ayrılma iĢlemidir. 

 

Gerek fırın çıkıĢında gerekse tasnifin çeĢitli aĢamalarında kurutulmuĢ çaylar, lif 

tutucularından geçirilerek lif ve çay çöplerinden ayrılır. Çaylar fırınlanarak ihtiva ettikleri % 

2–4 nispetindeki rutubet miktarı ile ancak iyi tasnif edilebilir. Bekletilen ve iyi muhafaza 

edilmeyen çayların rutubet miktarı arttığı ve elastikiyet kazandıkları için tasnifleri iyi 

yapılamaz ve kısa zamanda küflenerek sağlığa zararlı hâle gelir. 

 

Üretilen nevi çaylar, genellikle imalat kırığı ve kırık (kırmadan geçen) çaylar olmak 

üzere 2 sınıfta toplanmaktadır. Kurutmalardan çıkıp tasnife gelen ve herhangi bir kırma 

iĢlemine tabi tutulmadan elenen çaylara imalat kırığı çaylar da denir. Bunların tasnifi aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

 Ġmalat kırığı çaylar: 

1.Nevi; çok ince, altınbaĢlı imalat kırığı çay 

2.Nevi; ince, altınbaĢlı ve kıvrım çay 

3.Nevi; az altınbaĢlı kıvrım çay 
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 Kırmadan geçen çaylar: 

4.Nevi; çok ince kırık çay 

5.Nevi; ince kıvrımlı, kırık çay 

6.Nevi; kalın kıvrımlı kırık çay 

7.Nevi; toz çay 

 

Çaylar, Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. Üretilen çaylar içte bez, dıĢta naylon 

olmak üzere ikili ambalaj Ģeklinde torbalanır. Ürün izlenebilirliğini sağlamak üzere iki torba 

arasına üretim tarihi, saat ve nevisini belirten tanımlayıcı bir etiket konulur. Ambalajlı olarak 

tüketiciye sunulan çayın net miktarı; 50 g, 100 g, 125 g, 200 g, 250 g, 400 g, 500 g, 800 g, 

1kg, 3 kg, 5 kg Ģeklindedir. 

 

Tüketiciye sunulan siyah çay çeĢitleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

o Kırık çay (kırmadan geçen): Midilton eleği ile 8 ve 10 numaralı 

pakka eleklerinin üzerinde kalan çayların mekanik olarak kırılıp 

tekrar elenmesi sonucu elde edilen çaylara denir. Kırık çaylardan 

30 numara tasnif eleğinin altında kalan en son 7. nevi çaya ise toz 

çay denir. Çay fabrikalarının son ürünüdür.  

o Süzen poĢet çay: Filtre etme özelliğine sahip malzemeden 

üretilmiĢ iplikli ya da ipliksiz poĢet içerisinde uygun boyutta ve 

belli gramajlarda üretilen ve içerdiği ürünün kendine has renk, tat 

ve aromasını sıcak suda ortama bırakan siyah çay, aromalı siyah 

çay ve kafeinsiz siyah çaylara denir. 

o Kafeinsiz siyah çay: Kafein miktarı, kuru maddede ağırlıkça % 

0,1’i geçmeyen siyah çaydır. 

 

3.1.3. Çay Kontrolü 
 

Kontrollerde çayın aĢağıdaki özellikleri taĢıması istenir; 

 

 Siyah çay kendine has görünüĢ, renk ve kokuda olmalı, 

 Yabancı koku ihtiva etmemeli,  

 Gözle görülebilen yabancı madde bulunmamalı, 

 Siyah çayın fiziksel ve kimyasal özellikleri Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay 

Tebliğine uygun olmalı, 

 Katkı maddesi, bulaĢan, pestisit kalıntıları, hijyen, ambalajlama, etiketleme, 

taĢıma ve depolama kuralları ile numune alma ve analiz metotlarına iliĢkin 

hükümler Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

Kimyasal yapısı itibariyle çok çabuk nem ve koku çekmeye müsait olduğundan satın 

alınacak çay; satıldığı markette deterjan, parfüm, kedi köpek mamaları gibi kokulu 

ürünlerden uzaktaki raflara yerleĢtirilmelidir. Aksi takdirde gayet sağlam ambalaj içinde dahi 

olsa koku alacaktır. ÇeĢitli nedenlerle delinmiĢ, yırtılmıĢ veya patlamıĢ bir ambalaj çayın 

kokusuna etki eder. 
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Çay üretimindeki hile ve hatalar Ģunlardır; 

 

 Daha çok kullanılmıĢ çayın yeni bir ambalajla piyasa sürülmesi,  

 Üretim hataları (fermantasyon, soldurma, eleme vb.),  

 Ġçine yabancı madde katılarak gramajının artırılması gibi hile ve hatalar 

görülebilir. 

 

Çay kontrollerinde öncelikle Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliğine uygun üretim 

yapılıp yapılmadığına bakılır.  
 

3.2. Kahve 
 

Kahve, kökboyasıgiller (rubiaceae) familyasından coffea cinsinden bir ağacın, kiraza 

benzeyen parlak kırmızı meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozudur. 

Bu tozun su ya da süt ile karıĢtırılmasıyla kahve içeceği elde edilir. 

 

Kahve çekirdeklerinin tam anlamıyla oluĢabilmesi için kahve bitkisinin beĢ yıllık bir 

süre içinde olgunlaĢması gerekir. OlgunlaĢmıĢ bir kahve bitkisinin bütün meyveleri 

toplandığında en çok yarım kilo kavrulmuĢ kahve elde edilir. OlgunlaĢmıĢ kahve meyvesinin 

14 gün içinde toplanması gerekir, aksi takdirde meyveler bozulmaya baĢlar. 

 

Bol yağıĢlı, ortalama sıcaklığın 20 0C olduğu tropik iklim kuĢağında yetiĢtirilir. 

Kahve soğuğu sevmeyen, hatta anlık sıcaklık değiĢmesinin bile zarar verdiği bir bitkidir. 

YetiĢtirilen kahve volkanik dağa yakınsa kül kokulu, meyve bahçelerine yakınsa aromatik 

bir tada sahip olur. 

 

Defne yapraklarına benzeyen yapraklar arasında çiçekler açılıp döküldükten sonra, 

yeĢil meyveler ortaya çıkar. OlgunlaĢan meyveler yeĢil renkten sararmaya, pembeleĢmeye ve 

iyice olgunlaĢtıktan sonra da kızıllaĢmaya baĢlar. Toplanan meyveler, iĢleme yerlerine 

alınarak açılır ve ince kabuk zarları güneĢte kavrulur, dökülür ve temiz kahve çekirdekleri 

ortaya çıkar. Çekirdekler, özel yerlerde kavrulduktan sonra koyu kestane rengini alır ve 

yağlanır. Böylece çekirdek kahve hazırlanmıĢ olur. 

 

Resim 3.3: KavrulmuĢ kahve çekirdeği 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
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Kimyasal olarak zengin bir bileĢime sahip olan kahvenin içecek olarak hazırlandıktan 

sonra hemen hemen hiçbir besin değeri yoktur. En önemli tüketim nedeni ise canlandırıcı ve 

sakinleĢtirici bir özelliğe sahip olmasıdır. Bunun önemli nedenlerinden biri kafeindir. 

Kafeinin acı bir tadı vardır. Çokça tüketilen kolalı içeceklere de eklenir. Kafein, sinir 

hücreleri arasındaki transferi güçlendirerek dikkat toplanması ve konsantrasyon artmasına 

sebep olur. Kafeinin bağımlılık yaptığına dair kesin deliller bulunmamıĢtır. Ayrıca kafein, 

ağrı kesicilerin de etkinliğini yükseltir.  

   

Resim 3.4: Kahve bitkisi ve meyveleri 

 

3.2.1. Kahve ÇeĢitleri  
 

Kahve, yetiĢtirildikleri yerlere ve iĢlenmesine göre sınıflandırılır. Örneğin Brezilya 

(Santos) kahvesi, Yemen (Mokka) kahvesi veya çiğ kahve, kavrulmuĢ kahve, kafeinsiz 

kahve vb. Tüketilen baĢlıca kahve çeĢitleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Espresso: Espresso kahve makinesi ile hazırlanan Ġtalyan kökenli kahve 

çeĢididir. 

 Cappuccino: Temel olarak espressonun köpük ve süt kombinasyonundan 

oluĢan kahve çeĢididir. 

 Türk kahvesi: Telvesi ile beraber servis yapılan, kendine has koku ve tadı olan 

kahvedir.  

  

Resim 3.5: Türk kahvesi ve mırra 

 

 Mırra: Arka arkaya demlenerek hazırlanan ve ülkemizde Güney Doğu 

Bölgesi’ne has acı, yoğun, sert kahve çeĢididir. 
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 Americano: Espressoyu sert bulan Amerikalılar tarafından bulunmuĢ, sıcak su 

ile espressonun karıĢımından hazırlanan kahve çeĢididir. 

 Mocha: Çikolata ve lattenin karıĢtırılması ile hazırlanan kahve çeĢididir. 

 Latte: Espresso ve de bir miktar sütün köpürtülmesi ile yapılan kahve çeĢididir. 

 Viennese: Viyana kökenli olan espressonun bir miktar krema ve biraz çikolata 

ile karıĢtırılması ile hazırlanan kahve çeĢididir. 

 Macchiato: Espressoyu doğrudan (direkt) süt köpüğü ile karıĢtırılarak 

hazırlanan kahve çeĢididir. 

 Supremo: Kolombiya'da yetiĢen kaliteli kahve çeĢididir. 

 Nescafe: Hazır olarak satılan sıcak su ile karıĢtırıldığında telve bırakmayan 

kahve çeĢididir. 

 

Resim 3.6: Latte ve nescafe instant kahve 

 

 Çiğ çekirdek kahve: Coffea Arabica lyn, coffea canephora veya coffea robusta, 

coffea liberica ve benzeri türlerden kültüre alınmıĢ kahve ağaçları meyvelerinin 

kurutulmuĢ tohumlarından elde edilen kahve çeĢididir.  

 KavrulmuĢ kahve çekirdeği: Çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun Ģekilde 

kavrulmasıyla elde edilen üründür. 

  

Resim 3.7: KavrulmuĢ kahve çekirdeği 

 

 ÖğütülmüĢ kahve: KavrulmuĢ kahve çekirdeğinin öğütülerek veya dövülerek 

toz hâline getirilmesi ile olur. 

 Kahve ekstraktı: KavrulmuĢ kahve çekirdeklerinden kahvenin, asit veya baz 

ilavesi ile hidroliz iĢlemine tabi tutulmadan sadece su kullanılarak ekstrakte 

edilmesidir.  

 Kafeinsiz çiğ çekirdek kahve: Kafein miktarı, kuru maddede ağırlıkça % 

0,2’yi geçmeyen kahveye denir. 
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 Kafeinsiz kavrulmuĢ kahve çekirdeği ve kafeinsiz öğütülmüĢ kahve: Kafein 

miktarı, kuru maddede ağırlıkça % 0,1’i geçmeyen kahveye denir. 

 Kafeinsiz kahve ekstraktı, kafeinsiz çözünebilir kahve ekstraktı veya 

kafeinsiz çözünebilir kahve: Kafein miktarı, kahve esaslı kuru maddede 

ağırlıkça % 0,3’ü geçmeyen kahvedir. 

 

3.2.2. Kahvenin Özellikleri  
 

Ġlgili mevzuat kapsamında kahvenin taĢıması gereken özellikler aĢağıda verilmiĢtir; 

 

 Çiğ çekirdek kahve kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalı,  

 Çiğ çekirdek kahvede böcek, kemirici hayvan ve bunların kalıntıları 

bulunmamalı, 

 Çiğ çekirdek kahvede çürük çekirdek, küflü çekirdek ve yabancı madde miktarı 

toplamı ağırlıkça % 5’i aĢmamalı, 

 Çiğ çekirdek kahvede kafein miktarı, kuru maddede ağırlıkça en az % 0,8 

olmalı, 

 Çiğ çekirdek kahvede rutubet miktarı, ağırlıkça % 14’ten fazla olmamalı,  

 Kafeinsiz kavrulmuĢ çekirdek kahve ve kafeinsiz öğütülmüĢ kahvenin kuru 

madde esası üzerinden suda çözünen madde miktarı ağırlıkça en az % 22 

olmalı,  

 KurutulmuĢ ve macun hâline getirilmiĢ kahve ekstraktı, kahvenin ekstraksiyonu 

ile elde edilen kahve ekstraktı dıĢında herhangi bir bileĢen içermemelidir. 

Ancak sıvı kahve ekstraktı ağırlığının % 12’sini geçmemek kaydıyla kavrulmuĢ 

veya kavrulmamıĢ Ģeker içerebilir. 

 ÖğütülmüĢ kahve, kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir 

kahve Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliğine uygun 

olmalıdır. 

 

Kahvenin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgiler aĢağıdaki tablolarda 

verilmiĢtir. 

 

Kimyasal Özellikler Değerler 

Rutubet, ağırlıkça % en çok 4,0  

Toplam kül miktarı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en çok 6,5 

Asitte çözünmeyen kül miktarı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça 

% en çok 

1,0 

Suda çözünen kül miktarı, toplam kül miktarının yüzdesi olarak % en 

az 

65,0  

Suda çözünen külün alkaliliği, kuru madde esası üzerinden, 1 g madde 

için harcanan 0,1 N HCl çözeltisi, ml olarak 

3,5–5,0 

Suda çözünen madde, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az 25 

Kafein, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az 1,0  

Petrol eteri ekstraktı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az 8,5 

Tablo 3.1: ÖğütülmüĢ kahvenin kimyasal özellikleri 
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  Kahvedeki kuru 

madde miktarı 

ağırlıkça (%) 

Fiziksel özelliği  

Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve 

ekstraktı veya çözünebilir kahve 

En az 95 KurutulmuĢ hâlde  

(toz, granül, yaprak, 

küp veya diğer katı 

hâlde) 

Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve 

ekstraktı veya çözünebilir kahve 

70–85 Macun hâlinde 

Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve 

ekstraktı veya çözünebilir kahve 

15–55 Sıvı hâlde 

Tablo 3.2: Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin kuru madde 

miktarları 

 

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Değerler  

Kafein, kahve esaslı kuru maddede ağırlıkça % 2,5–5,4 

Suda çözünürlük  Tamamen  

Toplam glikoz ağırlıkça % en çok 2,46 

Toplam ksiloz ağırlıkça % en çok 0,45 

Kül, kuru maddede ağırlıkça % 7,6–14,6 

Suda çözünen külün alkaliliği, kuru madde esası üzerinden, 1 g madde 

için harcanan 0,1 N HCl çözeltisi, ml olarak en az 

8,0 

pH 4,7–5,3 

Tablo 3.3: Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri 

 

3.2.3. Kahvenin ĠĢlenmesi 
 

Kahvenin iĢlenme aĢamaları: 

 

 Hasat, harmanlama ve sınıflandırma: Hasat döneminde ağaçtan toplanan 

meyvelerin ayrılması için ıslak (yıkama) ve kuru olmak üzere iki farklı yöntem 

kullanılır. Her iki yöntemde de tanelerin nem miktarı,  % 12 ve altına düĢürülür. 

Ġstenmeyen kokularından arındırılmıĢ yeĢil kahvenin bu nem miktarı ile uygun 

koĢullarda depolanması durumunda aroma, 3 yıl ve daha uzun süre korunabilir. 

Ancak aromanın korunabildiği bu koĢullarda rengi, bir yıl içinde bile olumsuz 

yönde etkilenir. Tattaki bozulmaların önlenmesi için nem miktarının % 10’un 

altında olması gerekmektedir. Farklı ülke ya da bölgelerdeki kahveler, farklı 

aromaya sahiptir. Bu nedenle talepler doğrultusunda yeĢil kahve taneleri, 

kavurma iĢlemi öncesinde uzman kiĢiler tarafından sınıflandırılıp harmanlanır. 
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 Kavurma: Kahve aromasından yoksun olan yeĢil kahve tanelerinin su ile 

kaynatılmıĢ hâli acı ve hoĢ olmayan tattadır. Bu nedenle yeĢil tanelerin 

kimyasal bileĢimlerinde istenen değiĢimler sağlanıncaya kadar kontrollü 

koĢullarda ısıtılmaları gerekir ki bu iĢlem kavurma olarak adlandırılır. En uygun 

aromanın oluĢumu için farklı harmanlamalara farklı sıcaklıklar uygulanması 

gerekir. Böyle farklılık söz konusu olmakla birlikte kavurma iĢleminde ortam 

sıcaklığı yaklaĢık olarak 260ºC ve süre 5 dakikadır. Bu koĢullarda tanenin 

ulaĢtığı sıcaklık ise 204ºC’dir. Kavurma iĢlemi ile birlikte taneler baĢlangıçta 

yavaĢ, daha sonra çok hızlı bir Ģekilde yeĢil rengini kaybedip bilinen 

kahverengiye dönüĢmektedir. Kahvenin kavrulması sırasındaki geliĢmeler 

tanenin ĢiĢip esmerleĢmesi, nem kaybetmesi, CO2 oluĢumu ve gevrekleĢip 

öğütülebilir hâle gelmesidir. 

 

YeĢil kahve tanelerinin kavrulması sırasında meydana gelen en önemli değiĢim, 

kahve aromasının oluĢmasıdır.  

 

 Kahvenin öğütülmesi: Kavurmayı takiben taneler, su ya da basınçlı hava ile 

soğutulur ve daha sonra öğütülür. ÖğütülmüĢ kahvenin partikül büyüklüğünü, 

kullanım Ģekli belirler. ÖğütülmüĢ kahvenin partikül büyüklüğü ve partiküllerin 

homojenliği kaynatma süresini, fincandaki yoğunluk derecesini, kaynatılmıĢ 

içeceğin değer özelliklerini ve depolama stabilitesini önemeli derecede etkiler. 

 Ambalajlama: ÖğütülmüĢ ya da instant kahvenin ayırt edici aromatik 

özellikleri, oksijen ve uçucu maddelerin kaybı nedeniyle stabil değildir. Bu 

özelliklerin korunabilmesi için uzun süre depolanacak ürünlerin, vakum ya da 

inert bir gaz altında hermetikli olarak ambalajlanması gerekir. 

 

3.2.4. Kahve Kontrolü 
 

Kahve kontrolünde, Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği dikkate 

alınmalıdır. Kahve ve kahve türevlerinin özellikleri belirlenmiĢ, hangi koĢullarda taklit ve 

tağĢiĢ edildiği ve hangi koĢullarda insan sağlığına zararlı olabileceği belirtilmiĢtir. 

 

Kahve üretimindeki hile ve hatalar; 

 

 Kahvelerin içine yabancı madde katılarak gramajının artırılması, 

 BozulmuĢ, delinmiĢ ambalajlar sebebiyle oksijenle temas etmesi ve bunun 

sonucunda da acılaĢma,  

 Nem artıĢı ve aroma kayıplarıdır.  

 

Kahveler duyusal olarak koku, asitlik (keskinlik), gövde (dolgunluk), lezzet ve 

yabancı madde varlığı (öğütülmeden önce) açısından kontrol edilir. 

 

 Koku: Genellikle kahvenin lezzeti ve yetiĢtirildiği bölgenin karakteristik 

özellikleri ile doğrudan iliĢkili olup içilmeden önce yaydığı kokudur. 
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 Asitlik (keskinlik): Kahve tadım terimi olarak asitlik kahvenin canlı, damak 

temizleyen özelliklerini ifade eder. Bir kahvenin asitliği genellikle dil ucu ve 

yanlarında hissedilir ve bu, turunçgiller yerken algılanan asitliğe benzetilir. 

Asitliği yüksek olan kahveler canlı, temiz ve ferah olarak tarif edilir. Asitliği 

düĢük olanlarsa ağızda yumuĢak bir his bırakır ve tadı daha uzun süre damakta 

kalır.  

 Gövde (dolgunluk): Kahvenin gövdesi, ağırlığının belirtisidir. Bu kahve, 

içiminde ağızda bıraktığı tada göre hafif veya dolgun gövdeli olarak belirlenir. 

Bu duyunun bir benzeri, yağlı ve yağsız süt karĢılaĢtırdığında algılanır. Hafif 

gövdeli bir kahve, dilde de hafif hissedilir ve lezzeti ağızda çok kalmaz. Buna 

karĢın dolgun gövdeli kahvelerin ağırlığı hissedilir ve lezzeti kahveyi içtikten 

sonra bir süre daha algılanır.  

 Lezzet: Kahvenin damakta uyandırdığı tat duyusudur. Farklı lezzetler, ağzın 

farklı bölgelerini uyarır. Kahvede turunçgiller, kakao ve meyvelere ait lezzetler 

hissedilir. 

 

Kahve üretim ve satıĢ yerlerinin kontrolünde; kahve ambalajlarının ıĢık ve nem gibi 

etkenlerden zarar görüp görmediği, ambalaj üzerindeki bilgilerin mevzuata uygunluğu ve 

çalıĢan personelin teknik ve hijyenik koĢulları taĢıyıp taĢımadıklarına bakılır. Herhangi bir 

Ģüphe durumunda veya rutin kontrollerde numune alınır. Laboratuvarlarda analizi yaptırılıp 

sonuçlarına göre iĢlem yapılır. 

 

3.3. Kakao 
 

Kakao, kakao ağacının meyvesidir. Kakao ağacı (theobroma cacao l.) meyve 

çekirdeklerinin fermente edildikten sonra kurutulmasıyla kakao çekirdekleri elde edilir.  

 

KavrulmuĢ veya kavrulmamıĢ kakao çekirdeğinin kırılarak kabuğunun ayrılması ile 

kakao nibi, kakao nibinin bileĢenlerinde değiĢikliğe yol açmadan mekanik olarak 

parçalanması (ezilmesi) sonucu kakao kitlesi elde edilir. 

 

Kakao nibi veya kakao kitlesinin yağının kısmen veya tamamen ayrılmasına kakao 

keki, kakao kekinin öğütülmesiyle elde edilen ve kuru madde üzerinden kütlece en az % 20 

oranında kakao yağı içeren toz hâldeki ürüne de kakao tozu denir. Kakao tozunda ve yağı 

azaltılmıĢ kakao tozunda rutubet miktarı kütlece en fazla % 7 olmalıdır. 

  

Resim 3.8: Kakao ağacı (theobroma cacao l.) meyvesi 



 

 47 

3.3.1. Kakaonun Özellikleri ve Kontrolü 
 

Ġçecek, pasta ve tatlılarda katkı maddesi olarak çok çeĢitli Ģekillerde tüketilir. Suda 

kolayca eriyen kakaonun 100 gramında yaklaĢık 500 kalori bulunur. Kakaonun uyarıcı etkisi 

vardır ve tüketimde aĢırılığa kaçılmamalıdır. 

 

Kakao ve kakao ürünlerine katılacak katkı maddeleri topaklanmayı önleyiciler, iĢlem 

yardımcıları, tatlandırıcılar, aroma maddeleri, bulaĢanlar, uyulması gereken hijyen, 

ambalajlama, etiketleme-iĢaretleme, taĢıma ve depolama, numune alma ve analiz metotları 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine ve Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğine uygun olmalıdır. 

 

Ġlgili mevzuatlar kapsamındaki ürünlerin taĢıması gereken özellikler Ģunlardır: 

 

 Kakao çekirdekleri kendine özgü tat, koku ve renkte olmalı, 

 Böcek yenikli, çimlenmiĢ, isli, yabancı tat ve kokulu çekirdek sayısı % 6’dan, 

küflü çekirdek sayısı % 4’ten, arduvaz görünümlü çekirdek sayısı % 8’den fazla 

olmamalı, 

 Canlı veya ölü böcek veya böcek parçaları, kemirici hayvan kalıntıları ve 

yabancı maddeler bulunmamalı, 

 Nem miktarı ağırlıkça en çok % 7,5 olmalı,  

 Embriyo veya kakao yağının solventle ekstraksiyon artıkları kakao ürünlerinin 

üretiminde kullanılmamalı, 

 Kakao kitlesi ve kekinde kabuk ve/veya embriyo kalıntılarının toplam miktarı 

yağsız kuru madde üzerinden kütlece en fazla % 5 olmalı, 

 Kakao kitlesi ve kekinde toplam kül miktarı yağsız kuru madde üzerinden izin 

verilen alkalilerle iĢlem görmüĢ olanlarda kütlece en fazla % 14, alkalilerle 

iĢlem görmemiĢ olanlarda ise kütlece en fazla % 10 olmalı,  

 Kakao kitlesi ve kekinde HCl’de çözünmeyen kül miktarı, yağsız kuru madde 

üzerinden kütlece en fazla % 0,3 olmalı,  

 Kakao yağında sabunlaĢmayan madde miktarı kütlece en fazla % 0,5, pres 

kakao yağında ise kütlece en fazla % 0, 35 olmalı,  

 Kakao yağında oleik asit cinsinden serbest yağ asidi miktarı, kütlece en fazla % 

1,75 olmalıdır. 

 

Kakao ve kakao ürünlerinin yukarıdaki özelliklerinin yanı sıra kendilerine has 

özelliklerinin korunması için ambalajlarının ve etiket bilgilerinin de mevzuata uygunluğu 

kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Mevzuata uygun olarak çay, kahve ve kakaonun üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık 

yönünden kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çay, kahve ve kakao üretip satan ve 

depolayan iĢ yerlerinin kontrolü için 

gerekli hazırlığı yapınız. 

 Gıda örneği alacak Ģekilde hazırlığınızı 

yapınız. 

 Gıda denetim formlarını ve numune 

alma ekipmanını hazırlayınız.  

 Kontrol ekibini en az iki kiĢilik ekipten 

oluĢturmayı unutmayınız. 

 Çay, kahve, kakao üretim ve satıĢ 

yerlerinin teknik ve hijyenik olarak 

kontrolünü yapınız. 

 Çay, kahve ve kakao üretim ve satıĢ 

yerlerinin çalıĢma izni, gıda üretim 

izinleri ve gıda sicili kayıtlarını 

inceleyiniz. 

 Kullanılan alet ve ekipmanı hijyenik 

yönden kontrol ediniz. 

 Üretim yapılan bölümleri teknik ve 

hijyenik yönden kontrol ediniz. 

 Kullanılan depoları teknik ve hijyenik 

yönden kontrol ediniz. 

 SatıĢ yerlerini teknik ve hijyenik 

yönden kontrol ediniz. 

 Çay, kahve ve kakao bileĢenlerini 

kontrol ederek Türk Gıda Kodeksine 

uygunluğuna dikkat ediniz. 

 Kullanılan ambalaj malzemelerini 

kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Etiket bilgilerini incelemeyi 

unutmayınız. 

 Kontrol formlarını iki suret 

düzenleyerek imzalatmayı 

unutmayınız. 

 Çay, kahve ve kakaodan numune alınız. 

 Kitleyi temsil edecek Ģekilde 

örnekleme yapınız. 

 Alınan numuneyi açılmayacak Ģekilde 

paketleyip mühürleyiniz. 

 ġahit numune almayı unutmayınız. 

 ġahit numuneyi iĢ yeri sahibi veya 

sorumlusuna teslim ediniz. 

 Uygun Ģekilde, üst yazı ile laboratuvara 

gönderiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÇalıĢan personelin hijyen ve sağlığa 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Saç, sakal, tırnak gibi kiĢisel hijyene 

uyup uymadıklarına dikkat ediniz. 

 ĠĢ kıyafeti giyip giymediklerine ve 

kıyafetlerin temizliğine dikkat ediniz. 

 ÇalıĢan personelin portör 

muayenelerinin tam olup olmadığına 

dikkate ediniz. 

 Numune sonuçları ile ilgili kurum ve 

kuruluĢlara bilgi veriniz. 

 Numune sonuçlarını iĢ yerine 

bildiriniz. 

 Ġlgili bakanlıklara bilgi veriniz. 

 Türk Gıda Kodeksine ve Gıda 

Tebliğlerine aykırı üretim ve satıĢ 

yapanlar hakkında Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda 

bulununuz. 

 Numune sonucuna göre insan sağlığına 

zararlı olan gıdaları, çevreyi 

kirletmeyecek Ģekilde imha ediniz. 

 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak 

kayıt ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi çay çalısının bilimsel ismidir? 

A) Lat. camellia sinensis 

B) Rubiaceae 

C) Espresso 

D) Theobroma cacao l. 

E) Mokka 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi çay yaprağında bulunan fenolik maddelerden biri değildir? 

A) Flavanollar 

B) Flavonol glikozoidlar 

C) Asitler 

D) Depsidler 

E) Kafein 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi çay yaprağının daha iyi kıvrılması ve sonraki aĢamalarda 

okside olmasını önlemek amacıyla çayın içindeki enzimlerin uzaklaĢtırılması için 

yapılan yeĢil çay üretim aĢamasıdır? 

A) Havalandırma 

B) ġoklama 

C) Soğutma-biriktirme 

D) I. kıvırma 

E) Tasnif  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi çayın deminin rengini ve buruk tadını veren maddelerin 

oluĢmasını sağlan siyah fermente çay üretim aĢamasıdır? 

A) Soldurma 

B) Kıvırma 

C) Oksidasyon 

D) Kurutma 

E) Paçal yapımı 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi siyah fermente çayın kurutulma derecesidir? 

A) 60–65°C’de 18–24 dakika 

B) 63–68°C’de 18–24 dakika 

C) 69–75°C’de 18–24 dakika 

D) 71–79°C’de 18–24 dakika 

E) 80–85°C’de 18–24 dakika 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi alkollü içeceklerdendir? 

A) Kakao   

B) Çay  

C) Kahve   

D) Bira   

E) Salep 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yalnızca üzüm suyunun veya Ģırasının fermantasyonu ile elde 

edilen alkollü bir içecektir? 

A) Bira   

B) ġarap   

C) Rakı   

D) Votka  

E) Viski   

 

3. AĢağıdakilerden hangisi üzüm veya incir ispirtosunun anason yağı ile aromatize 

edilmesi suretiyle elde edilen yüksek alkollü bir içecektir? 

A) Bira    

B) ġarap   

C) Rakı   

D) Votka   

E) Viski   

 

4. AĢağıdakilerden hangisi meyvenin, tarımsal kökenli etil alkol veya tarımsal kökenli 

distilat veya brendiler ile maserasyonu sonucu elde edilen distile alkollü içecektir? 

A) ġarap   

B) Meyve likörü  

C) Üzüm distilat içkisi 

D) Votka  

E) Rakı  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi Ģarabın veya kuvvetlendirilmiĢ Ģarabın hacmen en fazla % 86 

alkole kadar distilasyonundan veya Ģarap distilatının hacmen en fazla % 86 alkole 

kadar ikinci kez distilasyonundan elde edilen distilatın 1000 litreden büyük fıçılarda 

en az bir yıl, daha küçük hacimli fıçılarda en az 6 ay olgunlaĢtırılmasıyla elde edilen 

içecektir?  

A) Rakı    

B) Votka  

C) Viski  

D) Likör  

E) Kanyak 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve püresi veya 

bunların karıĢımına Ģeker veya bal, su katılmasıyla elde edilen fermente olmamıĢ 

ancak fermente olabilen üründür? 

A) Meyve nektarı   

B) Meyve suyu    

C) Meyve püresi–pulpu    

D) Meyveli Ģurup    

E) Aromalı Ģurup 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi limon, portakal, turunç, viĢne vb. meyvelerin taze veya 

konserve edilmiĢ sularına Ģeker ve su katılarak fermente edilmeden üretilen üründür? 

A) ġerbet       

B) ġıra     

C) Meyveli Ģurup     

D) Meyve suyu   

E) Aromalı içecek   

 
8. AĢağıdakilerden hangisi fırından çıkan kuru fermente çayların önceden belirlenen 

standart elek tellerinden geçirilmek suretiyle incelik, kalınlık ve kalitelerine göre 

ayrılma iĢlemidir? 

A) Eleme  

B) Tasnif ve ambalajlama  

C) Kıvırma  

D) Paçal yapımı   

E) Oksidasyon 
 

9. AĢağıdakilerden hangisinde kahvenin aroması oluĢur? 

A) Hasat edilmesi  

B) Harmanlama   

C) Sınıflandırma  

D) Kavurma   

E) Kahvenin öğütülmesi  

 

10. AĢağıdakilerden hangisi 7. nevi çay çeĢididir? 

A) Ġnce kıvrımlı, kırık çay 

B) Çok ince kırık çay 

C) Çok ince altınbaĢlı imalat kırığı çay 

D) Toz çay  

E) Az altınbaĢlı kıvrım çay 
 

11. AĢağıdakilerden hangisi kontrollerde çayın taĢıması istenen özelliklerden biri değildir? 

A) Siyah çayın kendine has görünüĢ ve rengi olmalıdır. 

B) Siyah çayın kendine has kokusu olmalıdır. 

C) Yabancı koku ihtiva etmelidir. 

D) Gözle görülebilen yabancı madde bulunmamalıdır. 

E) Siyah çayın fiziksel ve kimyasal özellikleri Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay 

Tebliğine uygun olmalıdır. 
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12. AĢağıdakilerden hangisi telvesi ile beraber servis yapılan, kendine has koku ve tadı 

olan bir kahve çeĢididir?  

A) Espresso 

B) Mocha 

C) Viennese 

D) Türk kahvesi 

E) Supremo 

 

 

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’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 B 

4 E 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 E 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 E 

3 B 

4 C 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 C 

4 B 

5 E 

6 A 

7 A 

8 B 

9 D 

10 D 

11 C 

12 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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