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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0117 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Çay Üretim Ve ĠĢleme / Çay Üreticisi Ve Operatörü 

MODÜLÜN ADI Bitkisel Çay KarıĢımı 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, tekniğine uygun Ģekilde bitkisel çay karıĢımı 

iĢlemini yapma yeterliliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön KoĢulu Yoktur. 

YETERLĠK Formülüne uygun karıĢım yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Bitkisel çay hazırlayıp muhafaza edebileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Ihlamur çay nevilerini seçerek bitkisel çay 

yapabileceksiniz. 

2. KuĢburnu çay nevilerini seçerek bitkisel çay 

yapabileceksiniz. 

3. Ahududu çay nevilerini seçerek bitkisel çay 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI ve 

DONANIMLARI 

Ortam: Çay fabrikaları ve okul atölyeleri, depo, 

Donanım: küfeler, sevk aparatları, bitkisel çay 

hazırlama ekipmanları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak 

modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 
Gıda endüstrisine konu olan ürünlerin çeĢit yönünden giderek artması, son ürünün 

dayanıklı, güvenilir ve çeĢitli olması, tüketicinin damak zevkinin, hayat standartlarının 

artıĢına ve sosyal hayat yaĢantısının değiĢimine paralel olarak geliĢmiĢ ve farklılık 

göstermiĢtir. Ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz biçiminin, 

gramajda çeĢitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gerçekte, üretici 

kitlesinin bilinçli veya içgüdüsel dürtülerle gıda endüstrisine yansıttığı görülmektedir. Bu 

durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön vermekte ve 

hızla geliĢmesine yardımcı olmaktadır. Bu geliĢmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara 

eleman ihtiyacı artmaktadır. 

  

Çay üretimi ve iĢleme bölgesel üretime dayalı geliĢim gösteren bir dallardır. 

  

Modül sonunda, üretilin çayları gıda kodeksine uygun olarak tüketiciye ulaĢmasını 

sağlamak için bitkisel çayların paketlenmesi ve kolilenmesi (ambalajlanması) önemini 

kavrayarak paketleme, kolileme (ambalajlama) ve depoya sevk edebilme iĢlemleri uygulama 

becerisine sahip olabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

uygun Ģekilde ıhlamur çayı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Ihlamur çaylarını araĢtırınız. 

 Ihlamur çayı çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Ihlamur çay demleme iĢleminin özelliklerini araĢtırınız. 

 Ihlamur çayda dikkat edeceğimiz hususları araĢtırınız. 

 Ihlamur poĢet çay paketleme iĢleminden sonra paketleme makinesine sevk 

ederken dikkat edeceğimiz hususları belirtiniz. 

 

1. IHLAMUR ÇAYI YAPMA 

 

Ihlamur, ıhlamurgiller (tiliaceae) familyasından Tilia cinsini oluĢturan 30 kadar ağaç 

türünün ortak adıdır. Her yıl yaprakları dökülen bu ağaçlar, Kuzey Amerika'dan Meksika’ya, 

Avrupa’dan Asya’ya ve Japonya' ya kadar ılıman bölgelerde (65.enleme kadar) her yerde 

(ormanlarda) doğal olarak yetiĢir. Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika’da kültürü yapılmakta 

olup, boyları 100 fite kadar ulaĢabilir. 

 

Alman (German) ve eski Ġngiliz dil ailesinde “linden” diye bilinmesine rağmen, 

modern Büyük Britanya Ġngilizcesinde “lime” diye bilinir. 

 

Bilimsel Sınıflandırma 

Âlem (kingdom) Plantae 

Fasile (division) Magnoliophyta 

Sınıf (class) Magnoliopsida 

Takım (order) Malvales 

Aile (family) Malvaceae (Tiliaceae) 

Cins (genus) Tilia 

Tablo 1.1: Ihlamur çeĢitlerinin sınıflandırılması 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.1. Ihlamur Çayı Özellikleri 
 

Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢ, dağınık ve küçük gözenekli 

olup, genellikle çıplak gözle görülmez. Yıl halkaları ve öz ıĢınları bütün kesitlerde belirsiz 

görüntü verir. Ġç odun ile dıĢ odununun rengi birbirine benzer. Fiziki etkilere dayanımı azdır. 

 

Ozona çok hassas bir ağaçtır. Esnektir. Haziran – Ağustos ayları arasında hoĢ kokulu 

çiçekler açan 20 – 30 m boya ulaĢabilen sık dallı, geniĢ tepeli, çok yumuĢak, sıkı ve ince 

yapılı ağaçlardır. EĢ yapılı, dokusu ve görünüĢü düzgündür. Güzel görüntüsünden dolayı 

parklarda, yol kenarlarında yetiĢtirilir. Türk standartlarına göre ıhlamurun: 

 

Yaprağı, ıhlamur ağacının dallarında oluĢan, kenarları diĢli, tabanı asimetrik, yaprak 

aynasının arkası gümüĢi tüylü ve yaprak sapının dala bağlandığı yerde iki kulakçık bulunan 

normal yapraktır. 

 

Çiçek sapı yaprağı (Burgu), çiçek sapı yaprakçığı, yaklaĢık üçte bir kısmından, çiçek 

sapı çıkan ve ağacın dalma yaprakların koltuğundan küçük bir sapla bağlı bulunan, çiçek 

tomurcuğundan çiçeklerle beraber oluĢan, Ģeritsi dil biçiminde açık yeĢil ya da yeĢilimsi sarı 

renkli zarımsı bir yapraktır. 

 

AçılmamıĢ çiçek, ıhlamur çiçeğinin kapsül biçimindeki halidir. 

 

Meyve, tozlanmıĢ ve döllenmiĢ çiçeklerden oluĢan, içinde 1–3 tohum bulunan 

açılmayan cevizsi tipte küçük yuvarlak, kuru ve sert jeneratif bir organdır. 

 

Yabancı Madde, Ihlamurun içerisinde bulunan kendinden baĢka her türlü 

maddelerdir.(Ihlamur meyveler ile ıhlamur ağacının yaprakları ve dal parçaları da yabancı 

madde sayılır, açılmamıĢ çiçekler yabancı madde sayılmaz). 

 

Sağlıklı ıhlamur yaprağı ve çiçeğinde bulunması gereken özellikler Ģunlardır: 

 

 Kendine özgü renk, koku ve görünüĢte olmalı. KüflenmiĢ, çürümüĢ, bozulmuĢ, 

rengi kararmıĢ olmamalı. 

 Canlı böcek bulunmamalı, çıplak gözle bakıldığında ölü böcek ve kalıntıları 

görülmemeli. 

 Rutubet, çiçek ıhlamurda % 9’u, yapraklı çiçek ıhlamurda % 11’i, yaprak 

ıhlamurda % 12’yi geçmemeli, yabancı madde miktarı ağırlıkça % 0,5’ten çok 

olmamalı. 

 Çiçek ıhlamurlar, yalnızca çiçeklerden oluĢur. Bunların içerisinde ağırlıkça en 

çok % 1 oranında kaçlar, çiçek sapı yaprakçığı (burgu) bulunabilir. 

 Yaprak ıhlamur yalnız çiçek sapı yaprakçıklarından oluĢur. Bunların içerisinde 

ağırlıkça en çok   % 1 oranına kadar çiçek bulunabilir. 

 Yapraklı çiçek ıhlamur, çiçeklerden ve çiçek sapı yaprakçılarından oluĢur. 

Bunlardaki çiçek sapı yaprakçığı oranı, çiçek sapı sayısını geçmemelidir. 
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1.1.1. ÇeĢitleri 

 
 Tilia Americana (American Linden, Basswood) 

 

Kanada’da New Brunswick’den Manitoba Bölgesi’ne kadar Ohio’da ve Güney 

Georgia’da bulunur. Nem yönünden zengin olan vadilerde yetiĢirler. Hava kirliliği olan 

Ģehirlerde yaĢayamazlar. 70 – 80 feet boya kadar ulaĢabilen, budanmaya elveriĢli ve 

dekoratif ağaçlardır. Hızlı bir Ģekilde büyür ve bu cins ıhlamurdan elde edilen ahĢap kaliteli 

olur. Yaprakları kalın, yuvarlak ve 8–13 cm uzunluktadır. Yapraklar kalp Ģeklinde ve 

yumuĢak dokumalıdır. Genç olan ağaç gövdeleri yumuĢak ve koyu renklidir. 

 

 

 

Resim 1.1: Tilia Americana ağacı Resim 1.2: Tilia Americana gövdesi 

 

 

Resim 1.3: Tilia Americana çiçeği Resim 1.4: Tilia Americana yaprağı 

 

Daha yaĢlı olanların gövdeleri kalındır. Ġnce dallar parlak, kalın, genellikle zikzaklı 

Ģekilde ve yeĢilden kırmızıya uzanan bir rengi vardır. Goncaları yumurta Ģeklinde, ĢiĢman 

koyu kırmızı rengindedir. Çiçekleri temmuz ayında açar, çok güzel kokar. Özellikle arılar 

çiçeklerini çok severler. Bu cins ıhlamurdan elde edilen bal da çok lezzetli olur. 
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 Tilia Argentea (Silver linden) (GümüĢi Ihlamur) 

 

Ülkemizde çok geniĢ bir yayılıĢa sahiptir. Süs bitkisi olarak yetiĢtirilen, sarımsı veya 

beyazımsı çiçekleri olan gümüĢi ıhlamur ağacının boyu 15 – 40 m’ye kadar ulaĢabilir. 

Yaprakların alt yüzü gümüĢi beyaz, yıldız tüylüdür. Çiçekleri, 5 parçalı, sarımsı renkli, hafif 

baharlı lezzette olup, kendine has özel ve kuvvetli kokusu vardır. 

 

 Tilia Cordata (Little – leaf Linden)(Common lime) 

 

Diğer ıhlamur ağacı çeĢitlerine göre daha küçük bir ağaçtır. Daha çok Avrupa’da 

görülen, yuvarlak Ģekilli ıhlamur ağacı çeĢididir. 2–3 inche kadar uzayabilen yapraklarının 

üst kısmı parlak yeĢil, alt kısmı açık yeĢil olup kalp Ģeklindedir. Çiçekleri çok güzel kokulu 

olup, temmuz ayında açarlar. KıĢın gonca verirler, ince dalları kıĢ boyunca sarı-kahve 

renktedir. Bu cinsin ağacı da yumuĢak olduğundan ahĢap sanayinde rahatlıkla kullanılır. 

Avrupa’nın en iyi balının üretildiği bu cins ıhlamura, arıların yoğun ilgisi nedeniyle 

yaklaĢmak imkânsızdır. 50 – 70 feete kadar büyümesinden dolayı Ģehir içinde rahatlıkla 

yetiĢtirilebilir. 

 

 

 

 

Resim 1.5: Tilia Cordata ağacı Resim 1.6: Tilia cordata çiçeği 

 

  

Resim1.7: Tilia cordata ham haldeki 

çiçekleri 

Resim 1.8: Tilia cordata ağacının gövdesi 
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 Tilia Heterophylla (White Basswood ) 

 

Amerikan ıhlamuruna benzer bir cins ıhlamur ağacıdır. Amerikan ıhlamurundan farklı 

olarak daha Güney’de, özellikle Ohio’da, Pensilvanya ve Mississippi vadilerinde yetiĢirler. 

Çok nemli bölgeleri severler, 70 – 80 feet boya uzanırlar. Hızlı büyürler ve elde edilen ahĢap 

yumuĢak, mukavemeti az ve açık renkli olur. Özellikle raflı dolaplarda kullanıma müsaittir. 

Yaprakları koyu sarı renkli ve 10–18 cm büyüklüğünde olup, ince kollara ve dallara sahip 

ağaçtır. Çiçek nektarları bal için iyi bir kaynaktır.  
 

  

Resim 1.9: Tilia heterophylla ağacı ve gövdesi 

 

 Tilia Platyphyllos 

 

Ağaçlarında beslenen yaprak bitleri yapıĢkan bal döktüklerinden, teraslar ve 

otoparklarda yetiĢtirilecekse büyüyüp dallarını sarkıtmamak gerekir. 

 

 Tilia Tomentosa 

 

“Altın ıhlamuru” diye de tanınan bu ağaç yuvarlak yapıda, koyu yeĢil renkli, tüylü 

yapraklara sahiptir. Bu cinsin çiçekleri arılar için toksin görevi görür. Hafif rüzgârlı 

havalarda çok güzel kokular yayarlar. 

 

 

 

 

Resim 1.10: Tilia tomentosa ağacı Resim 1.11: Tilia tomentosa çiçeği 
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Ihlamurun bilinen diğer çeĢitlerinin botanik biliminde geçen isimleri ise aĢağıda 

alfabetik olarak verilmiĢtir: 

 

 Tilia Euchlara (Crimean Linden)   

 Tilia Europaea (European Linden) 

 Tilia Harold Hillier 

 Tilia Henryana 

 Tilia Insularis 

 Tilia Intonsa 

 Tilia Japonica 

 Tilia Mandschurica 

 Tilia Maximovicziana 

 Tilia Miqueliana 

 Tilia Moltkei 

 Tilia Mongolica (Mongolian Linden) 

 Tilia Monticola 

 Tilia Negglecta 

 Tilia Oliveri 

 Tilia Petiolaris (Weeping White Linden) 

 Tilia Platyphyllos (Common lime) (Large-leaved lime 

 Tilia Tuan 

 Tilia Ulmifolia 

 

1.1.2. Ġnsan Sağlığı Bakımından Önemi 
 

Günümüzde hala önemli olan ve yaĢamsal değer taĢıyan birçok ilacın temelini teĢkil 

eden bitkiler dünyasında yapılan araĢtırmalar, bitkilerin içerdikleri çeĢitli etken maddelerin, 

savunma sistemini uyarmak yolu ile gerekli korunmayı sağladığını göstermiĢtir. Bazı 

ıhlamur türlerinin immüostimülan etkileri olduğu bilinmektedir. Ihlamur çayı bekletildiğinde 

içindeki aktif maddeler kaybolduğundan daima taze olarak demlenip, içilmeli. Ayrıca uyku 

verici özelliğinden dolayı sindirimi yavaĢlatabilir. Bu nedenle iki yemek arasında içmek 

daha faydalıdır. Bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur, ama yine de ölçüsüzce 

davranmamakta fayda vardır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da sık sık terleme kürü 

uygulayan kiĢilerde kalp problemleri oluĢabilir. 

 

 Bilinen faydaları Ģunlardır: 

 Kanı temizler, kan dolaĢımını düzenler, kansızlığa iyi gelir. 

 DolaĢımı düzenleyici özelliği; kalp çarpıntısına, enfarktüse, karaciğer, 

damar kireçlenmesine, damar tıkanıklıklarına iyi gelir. 

 Ġdrar arttırıcı özelliği ile böbrek ve mesaneyi temizler, böbrek taĢı ve 

kumunun düĢmesine yardımcı olur. 

 Sinirleri kuvvetlendirir, melankoli, sinir spazmı gibi hastalıkları tedavi 

eder. 

 Ihlamur çayına çok az karanfil eklenirse sakinleĢtirici etkisi daha da artar. 

 YatıĢtırıcı ve uyutucu etkisi ile vücuda rahatlık verir. 
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 Spazm gidericidir. 

 Balgam söktürücü etkisi ile göğsü yumuĢatır, ıhlamur çayına bol limon ve 

bal eklenirse öksürüğü keser. 

 AteĢ düĢürücü, ıhlamur çayı ile aspirin birlikte alındığında hafif bir 

antibiyotik etkisi yapar, bu yolla çocuklar tedavi edilebilir. 

 Gribal enfeksiyonlarda, bol limonlu ıhlamur çayı içilebilir. 

 Astıma, bronĢite iyi gelir. 

 Kabızlığı giderir. 

 BaĢ ağrısı, migrene ve baĢ dönmelerine iyi gelir. Portakal çiçeği ile 

demlendiğinde migrene iyi gelir. 

 Sara hastalığına iyi gelir. 

 Burkulma ve ezilmelerden doğan ağrıları dindirir; ıhlamur çayı 

hazırlanıp, normal ölçülere oranla bir misli fazla içilir. 

 Yanıklara iyi gelir. 

 Apse ve çıbanların tedavisinde, iltihapları kurutmada kullanılır, ıhlamur 

ağacının kabuğunun altındaki lifler toplanıp, dövülerek hamur haline 

gelmesiyle oluĢan merhem yara tedavisinde kullanılır. 

 Mide salgısını arttırır, mide ülserine, bulantıya, bağırsak gazlarına iyi 

gelir; balla karıĢtırılıp içilirse ülsere iyi gelir. Mide yanması ve bulantılar 

için; ıhlamur, biraz kekik, nane ve rezene ile birlikte demlenilip, içilir. 

 Hazmı kolaylaĢtırır; ıhlamur çayı sade olarak içilir. 

 Göz kızarıklığı, çapaklanması gibi durumlarda ıhlamur çayı ile gözlere 

kompres yapılabilir. 

 Cilde güzellik verir, çilleri, ergenlik çıbanlarını giderir; çiçeklerinden 

elde edilen su yüze sürülür. 

 Saç dökülmesini önler; ara sıra ıhlamur çayının suyu ile saçlar 

yıkanabilir. 

 Safra söktürücü, yatıĢtırıcı özelliği vardır; ıhlamur ağacının kabuğundan 

dekoksikasyon yapılır. 

 Vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olur. 

 Zayıflayıcıdır, sabahları aç karnına içilirse kilo vermeye yardımcı olur. 

 

 Kullanıldığı Yerler 

 ġehir ağaçlandırma: Yoğun trafik ve sanayi tesisleriyle, insanların 

oluĢturduğu ve bugün Ģehirlerde dayanılmaz boyutlara varan gürültüyü, 

yeĢillendirerek azaltmada geliĢmiĢ ülkelerde büyük mesafeler alınmıĢtır. 

Ancak bunu geliĢigüzel değil amaca en uygun ağaç türleriyle yapmak 

gerekir. Gürültüyü absorbe etmede ve çok yönlü yansıtmada kullanılan 

ağaç türlerinden biri de ıhlamurdur. Ayrıca ağaçların gölge etkileri, 

havanın nispi rutubetini yükseltici ve dolayısıyla havayı serinletici 

fonksiyonları, özellikle yaz aylarında çok büyük önem taĢımaktadır. 

Kuvvetli gölge yapan ağaç türlerinin baĢında gelen ıhlamura bu 

özelliğinden dolayı da geniĢ yer vermek gerekir. Tilia Europaea Linden 
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adıyla bilinen ve gerçekte melez olan, Avrupa’da çok yaygın olan 

ıhlamur çeĢidi park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılır. 

 Yazmacılık: FırınlanmıĢ ıhlamur ağacından oyularak yapılmıĢ kalıplar 

üzerindeki motiflerin bez üzerine kara kalem ve elvanlı olarak iki tipte 

baskısıyla desenler elde edilir. 

 Saz ve Ut yapımı: Çok kolay iĢlenme özelliğinden dolayı, saz ve udun 

burguluk denen kısmının yapımında kullanılır. 

 Yazı yazma: Papirüs bulunmadan çok önceleri ormanca zengin ülkelerde 

ıhlamur ağacı kabuklarından yapılmıĢ yapraklar üzerine yazı yazılırdı. 

 Kayık yapımı: Osmanlı döneminde Ġstanbul kayıklarının yapımında 

çoğunlukla ıhlamur ağacı kullanılırdı. Böylelikle, Türk oymacılık 

sanatının eĢsiz örnekleri ile bezenmesine de kolaylık sağlanırdı. 

 Ayrıca, kibrit üretiminde, ayakkabı kalıplarında, duralit üretiminde, 

modelcilikte, oymacılıkta, “karagöz” gölge oyunu’ndaki tasvirlerin 

yapımında,  selüloz ve kâğıt yapımında, kurĢunkalem yapımında, 

dekoratif süslemelerde kullanılır. 

 

1.1.3. Ihlamur Çayı 
 

Büyük yapraklı ve küçük yapraklı ıhlamur cinslerinin içerdiği tanen ve müsilaj 

içeriklerinden dolayı çiçeklerinden lezzetli çaylar yapılmaktadır. Diğer çay çeĢitlerinde 

olduğu gibi demlenilerek içilir. 

 

 Ihlamurun YetiĢtirilmesi 

Park ve bahçelerde süs ağacı olarak yetiĢtirilen ıhlamur, ormanlarda doğal olarak 

yetiĢmektedir. Filizden iyi yetiĢir. 

 

 Türkiye’de YetiĢtirilmesi 

Marmara, Karadeniz, Ege, Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu Bölgeleri’ndeki 

ormanlarımızda sıklıkla görülmektedir. Ülkemizde yetiĢen türleri; GümüĢi Ihlamur, Büyük 

Yapraklı Ihlamur ve Kafkas Ihlamuru’dur. Ormanlarımızda doğal yetiĢtiğinden üretim 

rakamları mevcut değildir. 

 

1.2. Ihlamur Toplama ve Kurutma Yöntemleri 
 

Ülkemizde, Haziran – Ağustos ayları arasında açan hoĢ kokulu ıhlamur çiçeğinin 

toplanması için en etkili dönem; çiçeklenmeden sonraki en geç 4.gününe kadar, çiçek ve 

çiçek sapındaki uzun yaprak öğlen saatlerinde, güneĢten iyice kurudukları sırada elden 

toplanmasıdır. Toplanan çiçekler, büyük eleklerin üzerine serilerek havadar, gölge bir 

ortamda iyice kurutulur. Kuruduktan sonra ince kıyılıp, hava almayan kaplarda saklanır. 

 

 Toplama yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar Ģunlardır: 

 Kimyasal gübre kullanılmıĢ tarlalardan, çayırlardan, kirli su kıyılarından, 

tren yollarından, karayolları kenarlarından ve endüstri alanlarına yakın 

yerlerden toplanmamalı. 
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 Bitki toplanan bahçelerin, tarlaların yakında veya uzağında haĢarata karĢı 

ilaçlama yapılmamıĢ olması gerekir. Rüzgâr yoluyla zehirli ilaçlar 

çevreye taĢınabilir. 

 Sabahleyin çiğ kalktıktan sonra, kuru ve güneĢli havalarda iyice kurumuĢ 

duruma geldikten sonra toplanmalı. 

 Sağlıklı, temiz ve haĢaratsız bitkiler toplanmalı. 

 Bitki yaprakları genç, ama tam geliĢmiĢ olmalı. 

 Çiçekler tam olarak açtıklarına, genç ve tazeyken toplanmalı. 

 Ağaç kabukları ilkbaharda, genç dallardan soyulmalı. 

 Çiçek ve yapraklar toplarken ezilmemeli. 

 Plastik torba veya teneke kutulara konmamalı. Terleme yapar ve 

kuruturken kararmasına neden olurlar. 

 Bitkilerin saklandığı kapların üzerine toplanma tarihi yazılmalı. 
 

 Kurutma yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar Ģunlardır: 

 Öncelikle ince ince kıyılır. 

 Bezlerin veya baskısız kâğıtların üzerine serpiĢtirilir. 

 Gölgeli, havadar ve sıcak yerlerde elden geldiğince çabuk kurumaya 

bırakılırlar. 

 Kabuklarda ve çok sulu bitki bölümlerinde zaman zaman kurutma için 

yapay sıcaklık da kullanılabilir. Fakat sıcaklık 35
0
C dereceyi 

geçmemelidir. 

 Tamamen kurumuĢ bitkiler, cam kaplarda veya ağzı kapanabilir karton 

kutularda saklanabilir. 

 Paketlenen bitkiler ıĢık görmeyecek yerlerde saklanmalı. 

 Bitkilerde olduğu gibi ıhlamur da zamanla Ģifalı güçlerini kaybettiğinden 

yalnızca bir kıĢ süresi yetecek kadar hazırlanıp, depolanmalı. 

 Kesinlikle yıkanmamalı. 

 

1.3. Ihlamur Çayı Muhafaza Yöntemleri 
 

1.3.1. Ambalajlama 
 

Türk gıda mevzuatı, 560 sayılı “Gıda Maddesi Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile yeniden düzenlenmeye baĢlanmıĢ ve bu kararnameye 

göre çeĢitli ek yönetmelikler çıkarılmıĢtır. Bunların en önemlisi 16.11.1997 tarihinde 

çıkarılan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”dir. Bu düzenlemeler, gıda maddeleri 

üretiminden ambalajlama, depolama ve taĢımaya kadar bütün aĢamalarda üreticilerin uyması 

gereken koĢulları içerir. 
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Ambalajlama ile ilgili genel kurallar Ģunlardır: 

 

 Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması 

zorunludur. 

 AmbalajlanmıĢ gıda maddesi, ambalajı değiĢtirilmediği veya açılmadığı sürece 

gıda maddesine eriĢilemez durumda olmalıdır. 

 Gazete ve gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiĢ basılı ve yazılı kâğıtlar, 

yeniden iĢlenmiĢ kâğıtlar ve plastik gıda ambalaj materyali olarak 

kullanılmazlar. 

 

Ambalaj materyallerinin genel özellikleri Ģunlardır: 

 

 Ambalaj materyali gıda maddesini özelliğine bağlı olarak sıcaklık değiĢimleri, 

nem, hava, ıĢık gibi olumsuz dıĢ etkenlerden korunmalı. 

 Gıda maddelerinin bileĢiminde istenmeyen değiĢikliklere ve organoleptik 

özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileĢim 

göstermemelidir. 

 Ambalaj materyali üzerinde izin tarihi ve numarası ile üretici firmanın adı, 

bulunduğu il ve plastik materyalin kimyasal adlarının baĢ harfleri 

belirtilmelidir. 

 Doldurma, taĢıma ve depolama koĢullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun 

olmalıdır. 

 

1.3.2. Etiketleme 
 

Etiketleme ile ilgili esaslar, Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 

tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir. 

 

1.3.3. ĠĢaretleme 
 

Ihlamur ambalajları üzerine aĢağıdaki bilgiler, okunaklı, silinmeyecek, bozulmayacak 

Ģekilde yazılır veya basılır. Küçük ambalajlarda bu bilgiler etiket üzerine yazılarak ambalaj 

içerisine de konulabilir. 

 

 Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası, 

 Ġlgili standardın iĢaret ve numarası  

 Parti numarası 

 Malın adı (ıhlamur) 

 Grubu (çiçek, yapraklı çiçek veya yaprak ıhlamur) 

 Net ağırlığı (g veya kg) 

 Ürün yılı 

 

Ġhraç mallarında bu bilgiler yabancı dille de yazılabilir. Reklâm olarak ambalajın 

içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, baĢka yazı ve resimler de konulabilir. 

Büyük ambalajlar üzerine ayrıca içindeki küçük ambalajların sayısı ve net ağırlıkları da 
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yazılır.ĠĢaretlemede kullanılan mürekkep veya boyalar insan sağlığına zararlı olmamalı ve 

ürünle temas halinde bulunmamalıdır. 

 

1.3.4. Piyasaya Arz ġekli 
 

Ihlamur, içindeki malın özelliklerini bozmayacak nitelikte malzemeden yapılmıĢ 

bulunan temiz, sağlam, kokusuz, kuru net 20kg’ı geçmeyen ambalajlar içerisinde piyasaya 

arz edilir. Doğrudan doğruya tüketiciye arz edilecek ambalajlar net 10gr, 20gr, 50gr, 100 

g’lık paketler halinde yapılır. Ġstenirse bu ambalajlar tekrar büyük ambalajların içerisine 

konulabilir.  

 

 

Resim 1.12: Piyasaya arz Ģekli Resim 1.13: Piyasaya arz Ģekli 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ihlamur bahçesinden çay yapmak için uygun olan ıhlamur ağaçlarından 100 kg 

ıhlamur toplayarak ve bu çayların muhafaza iĢlemini yapınız.  

 

Kullanılacak Araç Gereçler: 

 
 Ihlamur bahçesi, paketleme fabrikası veya çay paketleme atölyesi, 

 Ihlamur bahçesinden toplanmıĢ ıhlamur çay çeĢitleri, 

 ÇeĢitlerine ayrılmıĢ ıhlamur çayları, 

 Ihlamur çaylarını poĢetlemek için poĢet çay paketleme makineleri, 

 Ihlamur çaylarını sevk iĢleminde kullanılacak taĢıyıcı bantlar 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ihlamur bahçesinden çeĢitlerine göre 

ıhlamurları toplayınız. 

 Ihlamur bahçesini geziniz. 

 Bitkisel çay teknoloji atölyesini geziniz. 

 Bitkisel çay fabrikasından veya çay 

teknoloji atölyesinde gerekli iĢ güvenliği 

önlemlerini alınız. 

 Ihlamur çay bahçesinden çeĢitlerine göre 

ıhlamur çaylarını toplayınız. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz ıhlamur çiçeklerini ve 

yapraklarını ayırınız. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ olduğunuz 

ıhlamur çiçeklerini çeĢitlerine göre 

ayırma iĢlemini yapınız.  

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ olduğunuz 

ıhlamur yapraklarını çeĢitlerine göre 

ayırma iĢlemini yapınız. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ olduğunuz 

ıhlamur çiçekleri ve yaprakları 

çeĢitlerine göre ayırma iĢleminden sonra 

kurutmaya hazır hale getiriniz. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz ıhlamur çiçeklerini ve 

yapraklarını çeĢitlerine göre kurutma 

iĢlemini yapınız. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ olduğunuz 

ıhlamur çiçeklerini çeĢitlerine göre 

kurutma iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ olduğunuz 

ıhlamur yapraklarını çeĢitlerine göre 

kurutma iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz ıhlamur çiçeklerini ve 

yapraklarını çeĢitlerine göre kurutma 

iĢlemini yaptığınız ıhlamur çaylarını 

paketlemeye sev ediniz. 

 Ihlamur bahçesinden toplamıĢ olduğunuz 

ıhlamur çiçeklerini ve yapraklarını 

çeĢitlerine göre kurutma iĢlemini iĢlemi 

yapılmıĢ ıhlamur çaylarının paketlenmesi 

iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur çeĢitlerinin sınıflandırılması doğru olarak verilmiĢtir?  

A) Fasile (division) – Mangnoliophyta 

B) Sınıf (class) - Magnoliopsida  

C) Takım (order) – Tilia 

D) Aile (family) – Malvaceeave (Tiliaccace) 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sağlıklı ıhlamur yaprağı ve çiçeğinde bulunması gereken 

özellikler arasında yer almaz? 

A) Kendine özgü renk, koku ve görünüĢte olmalı. 

B) Canlı böcek bulunmalı. 

C) Yaprak ıhlamur, yalnızca çiçek sapı yapraklardan oluĢmaz. 

D) Yaprak ıhlamur yalnızca çiçeklerden oluĢmaz. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi “Altın Ihlamur” diye bilinen ıhlamur çeĢididir? 

  A) Tilia Tomento 

  B) Tilia platyhldos 

  C) Tilia Heterophylla 

  D) Tilia Cordat 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur ağacının kullanıldığı alanlar arasında yer almaz? 

 A) ġehir ağaçlandırılması 

 B) Saz ve ud yapımı 

 C) Kereste üretimi 

 D) Kayık yapımı 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ülkemizde yetiĢen ıhlamur türleri arasında yer almaz? 

 A) GümüĢ ıhlamur 

 B) Büyük yapraklı ıhlamur 

 C) Altın ıhlamur 

 D) Kafkas ıhlamur 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamurun kurutulması yapılırken dikkat edilmesi gereken 

hususlar arasında yer almaz? 

A) Öncelikle ince ince kıyılır 

B) Bez ve kâğıt üzerine serilmez 

C) GüneĢli yerlerde yavaĢ kurutulmalı 

D) PaketlenmiĢ bitkiler nemli yerlerde saklanmalı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi ülkemizde süs bitkisi olarak yetiĢtirilen ıhlamur ağacı çeĢitleri 

arasında yer almaz? 

A) Tilia Argentea 

B) Tilia Cordata 

C) Tilia Americana 

D) Tilia Heterophylla 

 

8. AĢağıdakilerden hangisinde yaprak bitlerinin yapıĢkan dökülmesini sağlayan ıhlamur 

ağacı çeĢididir? 

A) Tilia Tomentosa 

B) Tilia Cordata 

C) Tilia Platyphyllos 

D) Tilia Heterophylla 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur ağacının özelliklerinden değildir? 

A) Ozona çok hassastır 

B) Fiziki etkilere dayanıklıdır 

C) Fiziki etkilere dayanıksızdır 

D) Esnektir 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur çeĢitlerinin arasında yer almaz? 

A) Tilia Americana 

B) Tilia Argentea 

C) Tilia Cordata 

D) Rosa Rugosa 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Ihlamur bahçesinden çay yapmak için uygun olan ıhlamur ağaçlardan 100 kğ ıhlamur 

toplayarak ve bu çayların muhafaza iĢlemini yapınız. Bu iĢlemleri değerlendirme tablosu ile 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Fabrika ve atölye için iĢ önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamınızı temizlediniz mi?   

3. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?   

4. Ihlamur çayı yapacağınız çayın türünü tespit ettiniz mi?   

5. Ihlamur çayı yapacağınız çayı ıhlamur bahçesinden 

topladınız mı? 
  

6. Ihlamur çayı yapacağınız ve ıhlamur bahçesinden 

topladığınız ıhlamurları çeĢitlerine göre seçtiniz mi? 
  

7. Ihlamur çayı yapacağınız çayın çiçek ve yapraklarını 

seçtiniz mi? 
  

8. Ihlamur çayı yapacağınız çayın kurutma iĢlemini 

yaptınız mı? 
  

9. Ihlamur çayı yapacağınız çayın kurutma iĢlemi 

bittirdikten sonra paketlemeye sevk iĢlemine hazır hale 

getirdiniz mi? 
  

10. Ihlamur çayı yapacağınız çayın kurutma iĢlemi bitmiĢ 

ıhlamur çaylarını paketlemeye sevk ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Seçeneklerinizin hepsi EVET ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı 

HAYIR olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. Bütün cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme 

faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2 

 
 

 
 

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

tekniğe uygun Ģekilde kuĢburnu çayı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 KuĢburnu çaylarını araĢtırınız. 

 KuĢburnu çayı çeĢitlerini araĢtırınız. 

 KuĢburnu çayı demleme iĢleminin özelliklerini araĢtırınız. 

 KuĢburnu çayında dikkat edilecek hususları araĢtırınız. 

 KuĢburnu poĢet çay paketleme iĢleminden sonra paketleme makinesine sevk 

ederken dikkat edilecek hususları belirtiniz. 

 

2. KUġBURNU ÇAYI YAPMA 
 

Rosaceac (Gülgiller) familyasının Roba Diease alt familyası kapsamına giren 

KuĢburnu, çok yıllık bir bitkidir. KuĢburnu genel olarak Fruktus Rosae denilen gül 

meyvesidir. Halk arasında, Yabangülü, ġillan, Deli gül, Gül burnu, Gül elması olarak da 

bilinir. Çalı formundadır. Peyzaj açıdan hoĢ görünümlü, gülgillerden, ekonomik ömrü,     30–

40 yıldır. YaĢam süresi ise çok uzundur. Doğada 300 yıllık kuĢburnu çalısı olduğundan 

bahsedilmektedir. 

 

Kuvvetli bir kök yapısına sahiptir. Hem yüzeyde saçak kökleri, hem derinde 3m’ye 

kadar inen kazık kökleri vardır. Kökler, hastalık, zararlılar ve zor Ģartlara karĢı 

mukavemetlidir. Kırmızı renkte ve yumuĢak etli yapıdaki bu kökler boya sanayisinde de 

kullanılır. Çok bol kök sürgünü verir. 

 

Resim 2.1: Rosa canina türü kuĢburnu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Gövdesi dikenli ve sağlam yapıdadır. 3 yaĢına kadar ancak 1cm çap oluĢturabilir. Bir 

kuĢburnu gövdesinin bilek kalınlığına ulaĢabilmesi için onlarca yıl geçmesi gerekir. Bunun 

için bitkinin dıĢ görünüĢü ağaç tipi değil, ocak Ģeklindedir. Gövdeyle bütünlük gösteren 

dalları esnek ve genellikle dikenlidir. Rosa Rugosa türünün dallarındaki dikenler zararsızdır. 

Bu da hasadı kolaylaĢtırır. Ocak çapı türlerine göre 1,5m (Rosa Rugosa) ile 3m (Rosa 

Canina) arasında değiĢir. 

 

Yapraklar elips Ģeklinde, diĢli, 3 ve 5 yaprakçıklı yapraklar Ģeklindedir. Martta açan, 

kıĢın dökülen yapraklar sık ve arkaları dikenlidir. Mat-yeĢil renklidir. Fazla hassas 

olmamakla beraber ülkemizde, hastalıklardan, küllenme; zararlılardan, kırmızı örümcek, 

kuĢburnu yapraklarında görülebilir. Mücadelesi kolaydır. 

 

 

 

 

Resim 2.2:Rosa nitida willdenova türü Resim 2.3: Rosa sempervirens türü 

 

5 taç yapraklı, çok hoĢ koku ve görünüme sahiptir. Çift evciklidir. 3-4cm çapında 

müstakil bulunan çiçekleri beyaz ya da uçuk pembe renktedir. Rosa rugosa türünde ise 6-

7cm çapında grup halinde bulunan çiçekler çingene pembesi renktedir.  

 

Ġlki mayıs baĢında, sonuncusu eylül sonunda olmak üzere 4 periyot (dönem) açar. 

Kaliks (çanak yapraklar) uca doğru sivrilerek çok parçalı durum almıĢtır. Petaller beyaz ya 

da pembedir. Stomalar çok sayıda (25 kadar) ve tüylüdür. Bol çiçek tozu üretir.  

 

Rosa Canina türünde haziran ayında açan çiçekler 20 gün sonra meyveye döner. Rosa 

Rugosa da ise mayıs baĢında açmaya baĢlayan çiçekler 40 günlük periyotlar halinde ekime 

kadar ürün vermeyi sürdürür. Bunun için kuĢburnu ocakları, yaz boyunca birçok gülden bile 

güzel görünür. Bu da peyzaj çalıĢmalarında Rosa Rugosa türünün sıkça kullanılmasını 

sağlar. 

KuĢburnu meyvesi parlak kırmızı renkte, yumurtamsı veya yuvarlak Ģekildedir. Ġçi 

tüylü kılçıklı, 3-5g ağırlığında, 1-2cm uzunluğunda olan Rosa Canina meyvelerinin yanında, 

Rosa Rugosa meyveleri sadece et ve çekirdekten oluĢan tüysüz yapısı, 6-8g  ağırlığı, 3cm’e 

varan çapıyla farklılık gösterir. Rosa Rugosa türü kuĢburnu meyveleri protein, Ģeker ve C 

vitamini bakımından da üstünlük gösterir.  
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Rosa Canina’da ocağın her tarafına dağınık vaziyette bulunan meyvelerin hasadı 

zorken, Rosa Rugosa’da meyveler son yıllık sürgünün uçlarında salkım Ģeklinde olduğundan 

hasadı kolaydır. Etli meyveleri koyu kıvamdadır. Tatlı mayhoĢ tadı vardır.  

 

Resim 2.4: Rosa rugosa türü 

 

Meyve içlerinde türlerine göre farklılık gösteren 10–60 adet çekirdek vardır. Rosa  

Canina’nın meyve oluĢumu eylül ayı iken, Rosa Rugosa’da; temmuz baĢı, ağustos ortası, 

eylül sonu ve kasım ortası olmak üzere 4 defa meyve hasadı yapılır.  

 

 Meyvelerinin Özellikleri 

 %11,39 oranında Ģeker, 

 %9,82 protein,  

 589mg/100g C vitamini, 

 Potasyum, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Fosfor gibi vücuda gerekli 

elementler de içerir.  

 

Kimyasal bileĢimi ise:  

 

 %1,7–3.0 sabit yağ,  

 %11 pektin asidi,  

 %2.0–2,7 taneli maddeler,  

 %2.4–4.0 kül,  

 %10.0–13.7 invent Ģekeri,  

 %0.6–2.4 sakkaroz,  

 %11.6–15.6 toplam Ģeker,  

 %3 elma ve limon asidi, 

 %0.038 oranında portakal sarısı renginde uçucu yağ taĢır.  

 %22.8–38,0 arasında değiĢen oranlarda su ihtiva etmektedir. Ayrıca eser 

miktarda vanilin bulunur.  

 

 

  
Resim 2.5: Rosa canina türü Resim 2.6: Rosa moschata herrm türü 
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2.1. KuĢburnu Çayı Özellikleri 
 

KuĢburnu meyvesi vitaminler bakımından da çok zengindir. 100g meyvede, 2,55–

6,18mg vitamin A, 1700mg vitamin C, vitamin B1, vitamin B2 ve flavonitler içerir.  

 

C vitamini kadar önemli olan ancak üzerinde durulmayan P vitamini özelliği gösteren 

plavonitler 1100mg/100g oranında olmasıyla dikkat bulunurlar KuĢburnu en çok C 

Vitaminini diğer hiçbir meyvede olmadığı kadar yüksek oranda çekmiĢtir. Meyvesi lezzetli, 

tatlı ve mayhoĢtur. Tatlılığını veren Ģekerler; bilhassa glikoz, ekĢiliğini veren sitrik ve malik 

asit; kokusunu veren asetik asit; rengini veren karotenlerdir. Ayrıca provitamin A kaynağı 

olan karotenler de renk maddesi olarak 3,8mg/100g gibi fazla oranda bulunur. Bu da gıda 

boyar madde olarak gıda endüstrisinde kullanılmasını sağlar. 

 

  
Resim 2.7: Rosa sipinoisima l. türü Resim 2.8. Rosa rugosa türü 

 

Beslenmede en önemli basamak sebze ve meyvelerdir. Gıdanın posasını karĢılar ve 

birçok tuz ve vitamin denilen tutuĢturucu maddeleri ihtiva eder.  

 

KuĢburnu bu basamakla ilgili olan bir meyvedir. Ve çok miktarda C vitamini içerir. 

Vitamin bakımından eksik beslenen halkımız için her zaman ulaĢabileceği kadar bol ve 

ucuzdur. KuĢburnu yalancı meyvedir. Asıl meyve çekirdekleridir. Fakat yenilen yeri kabuğu 

ve buna yapıĢık olan etidir. Kaynaklara göre içeriği Ģöyledir: 

 

Kimyasal içeriği Kurusu  (%) Tazesi (%) 

Glikoz 10–13,724   24,41- 2,82 

Sakkaroz 0,6- 2,4 1,21–2,61 

Yağ   1,7- 2,4   

Asitler 3,0–3,6  1,25–2,05 

Uçucu asitler   0,02–0,03  

Tanen  2,0- 2,7  

Su  38 73,5 – 81,7 

Tablo 2.1: KuĢburnu meyvesinin içeriği 
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YaĢ üzümler   4,0 

 Kayısı        4,0-6,0 

 Nar                 4,0 
 Karpuz           6,0 

 Bal                 4,0 

 Marul             8,0 
 Armut            4,0-5,0 

 Havuç          5,0 

 Kavun          5,0- 8,0 

 Mantar         5,0 
 Elma            3,0-10,0 

 Salatalık       8,0 

 Erik              5,0 
 Bal Kabağı   8,0 

 Muz               8,0-9,0 

 Patates           24,0 

 Kiraz             10, 
 Domates        20,0-

30,0 

 Soğan            8,0 
 ġeftali            8,0- 10,0 

 KuĢkonmaz   20,0 

Taze mısır      12,0 

 Kırmızı turp    25,0 

 YeĢil fasulye   10,0-32,0 
 Taze bezelye    25,0-34,0 

 Ahududu          25,0 

 Patlıcan            36,0 
 Mandarin          31,0 

 Portakal suyu           50,0 

 Limon suyu              51,0 

 Çilek                         40,0 –80,0 
 Beyaz lahana            44,0 –52,0 

 Kara lahana yaprağı  50,0 

 YeĢil biber                 120,0-150 
 Maydanoz                  100- 700 

 KuĢburnu                  100-1700 

Tablo 2.2: KuĢburnu meyvesinin diğer C vitamini kaynaklarına göre durumu: % / mg  

 

Lezzetli, tatlı mayhoĢtur. Yazın taze olarak yenir. KıĢın hoĢafı yapılır. Almanlar 

pastaya katarlar, marmelât yaparlar. Ġsviçreliler de reçel ve Ģuruba katarlar. Çayı, çorbası da 

meĢhurdur. 

 

KuĢburnu meyvesindeki diğer maddeler de Ģöyledir:(%/mg) 

 

 A vitamini     2,55–6,18 

 B vitamini     100 

 Ribofilavin    7 

 Niasin            330–430 

 C vitamini     100–1700  

 P ve K vitaminleri ve eser miktarda vanilin 

 

  

Resim 2.9: KuĢburnu meyvesi içi  

 

Çekirdeklerinde % 8,8 yağ, %2–3 eterik yağlar, eser miktarda askorbik asit, glikozit 

tabiatlı bazı maddeler bulunur ki bu son maddelerin medulla ablungataya tesirle kalbi 

diatolde durduğu vakidir. Ayrıca çekirdeklerin hidro-alkolik ekstresi de ağızdan 

hipoglisemik tesir eder. Bu meyve Hipokrat zamanında iltihaplara karĢı, Ortaçağ’da kan 

tükürmelere, diĢetleri kanamalarına karĢı, böbrek, mesane, safra taĢlarına, tenyaya, yılancığa, 

Ģekere yan ağrılarına, ishale karĢı kullanılmıĢtır. Bizde de basura, ateĢli hastalıklara karĢı 

kullanılmakta, dinçlik verici özelliğinden ötürü zinde kalmak için çayı içilmektedir. 
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Resim 2.10: Rosa setigera türü  

 

Günümüzde bu meyvenin önemi, içinde çok miktarda C ve P vitamini içermesidir. 

Avrupa ülkelerinde dikkati çekmesi de bu bulgulardan sonradır. Ayrıca Almanya’da 

çekirdekleri yaban arısı mücadelesinde kullanılmaktadır. Sanayide gıda boyar madde olan 

karoteinidler elde edilir. Çekirdeğinden çıkarılan yağ özellikle kozmetikte aranılan yağdır.  

Memleketimizde hemen her köyde bulunur. Vadilerde, yol kenarlarında bulunur. Fakat yeteri 

kadar değerlendirilememektedir. 

 

Ülkemizde doğal olarak bulunan Rosa türlerinin sayısının 24 olduğu 5 alt tür 2 varyete 

ve 15 melezin bulunduğu, bunların yayılıĢ alanları 'Flora Of Turkey' de belirtilmektedir. 

 

2.1.1. ÇeĢitleri 
 

 Rosa Canina'dır (En yaygını)  

 Rosa Sempervirens (Her dem yeĢil)  

 Rosa Moschata Herrm. (Akdeniz Bölgesinde yaygın ) 

 Rosa Spinoissima L. (Yalın kat, beyaz renkli, sahillerde yetiĢebilir)    

 Rosa Rubrifoliavillars (Sonbaharda kırmızı renkli yapraklı )  

 Rosa Mikrophylla (Anavatanı Çin) 

 Rosa Primulina (Çiçekleri açık sarı ) 

 Rosa Helenae (Çiçekleri açık sarı ) 

 Rosa V irginianana Miller (Anavatanı Amerika olup 150cm’ ye kadar kök 

sürgünü yapmaktadır.)  

 Rosa Setigera (Pembe çiçekli ) 

 Rosa Rubiginoza (Yaprakları ezilince koku veren bir gül türüdür.)  

 Rosa Damascena (En iyi yağ çıkarma gülüdür.)  

   

Resim 2.11: Rosa 

rubrifoliavillars 

türü 

Resim 2.12: Rosa spinoissima türü Resim 2.13: Rosa 

Setigera türü 
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2.1.2. Ġnsan Sağlığı Bakımından Önemi 
 

KuĢburnunun ihtiva ettiği C vitamini halk sağlığı bakımından çok önemlidir. Çünkü 

bu vitamin insan vücudunda osteit doku, dentin dokusu, kapillerlerin intersellüler sement 

maddesi gibi konnektiv dokuların normal yapısına giren ve bu yapıyı ayarlayan bir 

maddedir. Bu önemli özelliği, intermedyer metabolizmayı, okside-redüksiyon kabiliyeti ile 

etkilemesidir. Bilhassa tizozin metabolizmasına, folik asit metabolizmasına, DPN’in 

enzimatik oksidasyonuna, bağırsaklarda demir rezorbsuyonuna karıĢır. 

 

Vücutta hem redükte (askorbik asit) hem de okside (dehidro askorbik asit) Ģeklinde 

bulunur. Okside-redüksiyonu yapan bu iki reversibl Ģekildir. Redükte olanı daha çoktur. Her 

iki Ģekli de vitamin karakterindedir. Alınanın bir kısmı idrarla dıĢarıya çıkar. Diğer kısmı da 

%50-75’i metabolizmada inaktif  hale geçer. (Diketogulonik asit). Bu ise irreversibldir. Ve 

vitamin karakterinde değildir. CO2 degradasyonu ile yakılır gider. Diğer son mamul de 

oksalik asittir. Bu vitaminin insan vücudundaki yarı ömrü 16 gündür. 

 

C vitamininin kuĢburnunda en çok bulunduğu yer Cynosbatisine semine denilen 

çekirdeksiz etli kabuğudur. Burada 100–1700 mg/100g kadar C vitamini vardır. Kabuğunda 

da en çok bulunduğu devre renk transformasyonu (turuncu, koyu kırmızı) olduğu devredir. 

Bu devrede toplamak ve bu zamanda kullanmak lazımdır. Zira çabuk kurumaya ve C 

vitamini kaybetmeye baĢlar. Öyle ki 6 ayda %50-75’ini kaybeder. Kurutma usulüne göre 

yapılırsa C vitamini kaybı azalarak %15’e kadar düĢer. Onun içinde çabuk kurutmak 

meyveleri uzunlamasına keserek ve kurutma sıcaklığını da 80–85 
0
C’ ye ayarlamak lazımdır. 

Aksi halde zayiat fazlalaĢır. Hemen Ģunu ilave edelim ki; kuĢburnundaki tabii C vitamini 

sıcaklığa sentetik C vitamininden daha dayanıklıdır. Breinlich’e göre vücudu C vitaminine 

doymuĢ halde tutmak, kuĢburnu kullanıldığı takdirde, daha az eĢit miktarla kabildir. Yalnız 

bir bir kesmek çok olunca müĢküldür. En iyisi porselen veya tahta merdanelerden geçirmek 

ve ovalarken de tahta veya alüminyum vasıtalar kullanılmalıdır. Ve hemen arkasından 60–85 
0
C’ de kurutulur. Ġleride çay ve çorbada kullanılacak iĢte bu Ģeklidir. Önemine binaen tekrar 

edelim ki C vitamininin kuĢburnunda en çok bulunduğu zaman kırmızı veya turuncu olduğu 

zamandır. 

 

Hermetik kaplı muhafazasında ilk altı ayda hiçbir C vitamini kaybı tespit edilmemiĢtir. 

Bu meyvenin Ģurubu dayanıklı değildir. Ama dayanıklı kuru hulasası kabildir. Keza Ģekerle 

yapılan marmelâdında C vitamini oldukça sabit kalır. Marmelât oluncaya kadar da kesilme, 

ezilme, parçalanma kaynatma dolayısıyla içindekinin bir haylisini kaybeder. 100 mg/100g’a 

düĢer. Ġnsan vücudu C vitaminini sentezleyemez, depolayamaz. DıĢardan almak zorundadır. 

Günlük ihtiyaç duruma ve kiĢiye göre değiĢmekle beraber ortalama 75–100 mg’dır. Günde 

10mg C vitamini ile bir insanı bir sene müddetle skobüt hastalığından korumak mümkündür.  

 

En uygun muhafaza Ģekli asidifikasyondur. Bu usul ile 5 aydaki C vitamini kaybı 

%16’dır. ġöyle yapılır: Meyve kızarmaya baĢlayınca koparılır. Su altında tüy ve 

çekirdeklerinden temizlenir. Geri kalan etli kabukları sirkeye atılır. Kap cam veya sırlı küp 

olmalıdır. 
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Ayrıca bu meyveden en kuvvetli zamanında kuru hülasalar yaparak ilerisi için 

saklamak; batı memleketleri gibi usulleri ile kurutmak, yüksek C vitaminli marmelâtlar 

yapmak uygundur. C vitamini kaybını minimuma indirmenin en ideal çaresi de Berger’in 

kitabında ileri sürdüğü gibi bu iĢi büyük bir firmaya vermek ve modern usullerle iĢleterek 

hazır ekstralarını kullanmaktır. 

 

2.2. KuĢburnu Çayı  
 

Ayva yaprağı ya da elma kurusu gibi katkılar geleneksel kültürümüzde kuĢburnu 

çayına katılmıĢ ve yıllardır birçok hastalığa Ģifa niyetine kullanılmaktadır. Ama en çok 

tüketilen, lezzeti ve Ģifa olan Ģüphesiz kuĢburnu çayının kendisidir. C vitamini açısından 

oldukça zengindir. 

 

C vitamini (Askorbik asit) cildin ve bağ dokularının önemli unsuru olan kolajenin 

normal oluĢumu için gereklidir. Soğuk algınlığı, nezle, grip ve diğer ateĢli hastalıklara karĢı 

direnci artırır. Fenolik maddelerle birlikte damar cidarlarının sağlam olmasına sonuçta 

kanamaların önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bir antioksidan olduğundan Ave E 

vitamini gibi diğer antioksidan özelliğe sahip vitaminlerle birlikte kanser riskini önlediği 

belirtilmektedir. Gıdalarla alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına 

yardımcı olur. Atiskorbutik bir vitamindir. Eksikliğinde kılcal damar çeperlerinin zayıf bir 

yapı kazanması, diĢ etlerinin kolaylıkla kanaması, eklem hastalıklarının meydana elemesi 

söz konusudur. 

 

 

Resim 2.14: KuĢburnu çayı 

 

KuĢburnu çayı yapılırken dikkat edilecek hususlar vardır. Bunlar: 

 

 KuĢburnu çayı demlemeden önce kurutulmuĢ kuĢburnu meyveleri yıkanır. Sıcak 

suda haĢlanır. Bu ilk kaynatma demleme değil, özsularını açmak için 

yumuĢatmadır. Onun için dem de pek çıkmaz.  

 Sonra ıhlamur demler gibi kaynatılır, bekledikçe siyah çayda olduğu gibi zararlı 

maddeler ortaya çıkmaz. Ġstenildiğinde tüketilebilir. Ġstenilirse damak tadına 

göre bergamut, karanfil, tarçın gibi aromalarla da içilebilir.  

 

2.3. KuĢburnu Kurutma Yöntemleri 
 

Rosa Rugosa türü kuĢburnu yabani kuĢburnuna göre aroma bakımından zengin, et 

bakımından fazladır. Bunun için kurutması daha zordur.  
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Resim 2.16: KuĢburnu meyvesi 

 

Rosa Rugosa türü kuĢburnundan çay elde etmek isteniyorsa: 

 

 Meyveler çiçek ve sap kısımlarından arındırılmalıdır.  

 Büyüklüklerine göre 2–3 parçaya ayrılarak hava ile temas eden yüzey 

artırılmalıdır. KuĢburnuyu kesme iĢlemi metal değil de mesela ahĢap bıçakla 

yapılması C vitamininin korunması açısında faydalıdır. 

 Bu sırada ortaya çıkan çekirdeklerle uğraĢmak lüzumsuzdur. Temizlenmeleri 

gerekmez. 

 GüneĢ ıĢığına kesinlikle direk temas edilmemelidir. Gölgede kurutulmalıdır. 

Zira güneĢ meyvenin rengini değiĢtirir.  

 

Resim 2.15: KurutulmuĢ kuĢburnu  

 

 Kurutma ortalama 60–80 
0
C’de olur. Ama ne kadar zamanda olacağı meyvenin 

olgunluk derecesine, ne kadar parçalandığına, ortamın hava sirkülâsyonuna, 

sıcaklığa göre değiĢir.  

 Yukarıdaki kadar yüksek ısı tabi halde hiçbir bölgede bulunmayacağı için ya 

özel kurutma aletleri kullanılmalı (bunlar basit yapılı cam kafeslerdir veya etüv 

gibi geliĢmiĢ cihazlar) ya da tabi halde kurutma süreleri uzatılmalıdır. Kurutma 

yapılacak yer nemli, rutubetli bölge olmamalıdır.  

 Kurutma zamanı boyunca yağmur, su gibi kurutmayı bitirecek etmemelere 

maruz kalınmamalıdır. Eğer kurutma iĢlemi baĢladıktan bir süre sonra bir 

Ģekilde kuĢburnular ıslanmıĢ ise daha sonra yapılan tüm çabalara rağmen 

küflenme durdurulamamıĢtır.  

 KurutulmuĢ kuĢburnu meyveleri bez torba içine konmalı, o da dıĢardan nem 

almayacak bir ambalajda (kapaklı cam kavanoz olabilir) saklanmalıdır. 
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2.4. KuĢburnu Çayı Muhafaza Yöntemleri 
 

Hasattan sonra kuĢburnu meyvelerimizi havadar, altı kuru, çevreden zarar görmeyecek 

bir ortamda muhafaza etmeli, geciktirmeden iĢlenmesi için göndermelidir. Meyve yığınını 

alttakiler ezilecek kadar yükseltmemeli, üzerinde gezmemeli, ıslanmasına izin vermemeliyiz.  

 

Toplanan kuĢburnular değerlendirilinceye kadar ısınma ve yanmayı önlemek için 30 

cm kalınlığı geçmeyecek Ģekilde serin bir yere yayılmalıdır. Yayma ve doldurma iĢlemleri 

sırasında meyvelerin ezilmemesine zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Bu Ģekilde 

kuĢburnu, bozulmadan daha uzun süre yaĢ meyve olarak saklanabilir.  

 

KuĢburnu meyvesi kolay bozulmaz. Saklanma Ģartlarına riayet edildiği takdirde 10–15 

gün boyunca taze ve sağlam görüntüsünü muhafaza eder. 10–15 günden sonra ise ezik, 

zedelenmiĢ, sıkıĢtırılmıĢ meyveler çürümeye baĢlar. Onun için hasattan sonraki 10–15 içinde 

ya fabrikalara satmalı, ya iĢlemeli ya kurutmalı, ya da baĢka bir Ģekilde değerlendirmeliyiz.  

 

Hasat sırasında ya da sonrasında sıkıĢtırılma, zedelenme gibi tahribata maruz 

kalmayan meyveleri yakıcı olmayan (eğer güneĢ Ģiddetli ise direk güneĢ ıĢığına maruz 

kalmayacak Ģekilde gölgelendirerek) güneĢte kurutarak bir sonraki yıla da saklanabilir. 

KuĢburnuları tabi halde (güneĢlenme durumuna göre) bir haftalık sürede kurutabiliriz. Kuru 

kuĢburnu meyvelerini istenildiği zaman iĢlenilmek üzere 1–2 yıl kuru, temiz, serin ortamda 

saklayabiliriz. 

 

KuĢburnu meyveleri (-27 
0
C) - (-30 

0
C)’ de 12 saat süreyle hızla dondurulup, -18 

0
C'de 

depolanabilir. Bu Ģekilde kuĢburnu meyvelerinde C vitamininin yarılanma ömrü regresyon 

analizi ile 7,1 yıl bulunmuĢtur. Bu Ģekilde iĢlenerek depolama yönteminin C vitamininin 

korunması açısından etkili bir metot olduğu önerilmektedir. 

 

Ambalajlama 

 

Türk gıda mevzuatı; 560 sayılı “Gıda Maddesi Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile yeniden düzenlenmeye baĢlanmıĢ ve bu kararnameye 

göre çeĢitli ek yönetmelikler çıkarılmıĢtır. Bunların en önemlisi 16.11.1997 tarihinde 

çıkarılan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”dir. Bu düzenlemeler, gıda maddeleri 

üretiminden ambalajlama, depolama ve taĢımaya kadar bütün aĢamalarda üreticilerin uyması 

gereken koĢulları içerir. 

 

 Ambalajlama ile ilgili genel kurallar: 

 Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması 

zorunludur. 

 AmbalajlanmıĢ gıda maddesi, ambalajı değiĢtirilmediği veya açılmadığı 

sürece gıda maddesine eriĢilemez durumda olmalıdır. 

 Gazete ve gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiĢ basılı ve yazılı 

kâğıtlar, yeniden iĢlenmiĢ kâğıtlar ve plastik gıda ambalaj materyali 

olarak kullanılmazlar. 
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 Ambalaj materyallerinin genel özellikleri: 

 Ambalaj materyali gıda maddesini özelliğine bağlı olarak sıcaklık 

değiĢimleri, nem, hava, ıĢık gibi olumsuz dıĢ etkenlerden korunmalı. 

 Gıda maddelerinin bileĢiminde istenmeyen değiĢikliklere ve organoleptik 

özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileĢim 

göstermemelidir. 

 Ambalaj materyali üzerinde izin tarihi ve numarası ile üretici firmanın 

adı, bulunduğu il ve plastik materyalin kimyasal adlarının baĢ harfleri 

belirtilmelidir. 

 Doldurma, taĢıma ve depolama koĢullarına dayanıklı ve istiflemeye 

uygun olmalıdır. 

 

Etiketleme 

 

Etiketleme ile ilgili esaslar, Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 

tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir. 

 

Ahududu çay ambalajları üzerine aĢağıdaki bilgiler, okunaklı, silinmeyecek, 

bozulmayacak Ģekilde yazılır veya basılır. Küçük ambalajlarda bu bilgiler etiket üzerine 

yazılarak ambalaj içerisine de konulabilir. 

 Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası, 

 Ġlgili standardın iĢaret ve numarası  

 Parti numarası 

 Malın adı  

 Grubu (çiçek, yapraklı çiçek veya tane kuĢburnu) 

 Net ağırlığı (g veya kg) 

 Ürün yılı 

 

Ġhraç mallarında bu bilgiler yabancı dille de yazılabilir. Reklâm olarak ambalajın 

içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, baĢka yazı ve resimler de konulabilir. 

Büyük ambalajlar üzerine ayrıca içindeki küçük ambalajların sayısı ve net ağırlıkları da 

yazılır.ĠĢaretlemede kullanılan mürekkep veya boyalar insan sağlığına zararlı olmamalı ve 

ürünle temas halinde bulunmamalıdır. 

 

Piyasaya Arz ġekli 

 

Ahududu çay, içindeki malın özelliklerini bozmayacak nitelikte malzemeden yapılmıĢ 

bulunan temiz, sağlam, kokusuz, kuru net 20kg geçmeyen ambalajlar içerisinde piyasaya arz 

edilir. Doğrudan doğruya tüketiciye arz edilecek ambalajlar net 10gr, 20gr, 50gr, 100 gr’lık 

paketler halinde yapılır. Ġstenirse bu ambalajlar tekrar büyük ambalajların içerisine 

konulabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bahçeden toplanmıĢ kuĢburnu çaylarını çeĢitlerine göre poĢet paketleme iĢlemine sevk 

ederek 100 kg kuĢburnu çayını paketleme yöntemine göre paketleme makinelerinde 

paketlemeye hazır hale getirerek aĢağıdaki iĢlemleri yapınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler: 

 Çay paketleme fabrikası veya çay paketleme atölyesi, 

 Doğadan toplanmıĢ kuĢburnu çeĢitleri, 

 ÇeĢitlerine ayrılmıĢ kuĢburnu, 

 KuĢburnu poĢet çay paketleme makineleri,  

 KuĢburnu çayların sevk iĢleminde kullanılacak taĢıyıcı bantlar, 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KuĢburnu bahçesinden çeĢitlerine göre 

kuĢburnuları toplayınız. 

 Çay fabrikasını geziniz. 

 Çay teknoloji atölyesini geziniz. 

 Çay fabrikasından veya çay teknoloji 

atölyesinde gerekli iĢ güvenliği 

önlemlerini alınız. 

 KuĢburnu çayı toplanacak çay bahçesini 

belirleyiniz. 

 KuĢburnu çayları kuĢburnu çayı 

bahçesinden çeĢitlerine göre toplayınız. 

 KuĢburnu bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz kuĢburnu meyvelerini 

ayıklayınız. 

 Harman yapılmıĢ daldırma çayları 

nevilerine paketlenecek bitkisel çayların 

poĢetlerini makinelere göre bağlama 

iĢlemini belirleyiniz.  

 Daldırma çay poĢetlerini makineye 

bağlama iĢlemini harman yapılmıĢ 

çayların paketlensinde kullanılan 

yöntemlerle belirleyiniz. 

 KuĢburnu bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz kuĢburnu meyvelerini 

çeĢitlerine göre kurutma iĢlemini 

yapınız.  

 Daldırma çay poĢetlerini paketlemesi 

yapılmıĢ çayları nevilerine göre 

paketleme makinesinde paketleme 

iĢlemini oluĢturunuz. 

 KuĢburnu bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz kuĢburnu meyvelerini 

çeĢitlerine göre kurutma iĢlemini 

yaptığınız kuĢburnu çaylarını 

paketlemeye sevk ediniz. 

 Çıkan paketlerin kontrolünü yapınız. 

 Paketlerde hatalı paketleme veya bozuk 

paketleme var ise bu durumda olan 

paketleri geri paketlemeye sevk ediniz. 

 Hata oranları hakkında amirlerinize bilgi 

veriniz. 

 Hatalı paketlerin olmaması için gereken 

itinayı gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi halk arasında bilinen kuĢburnu isimleri arasında yer almaz? 

A) Yaban gülü 

B) Deli gül 

C) Gül burnu 

D) Gül ayvası 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ülkemizde yetiĢtirilen kuĢburnu türlerinin hastalıklarından 

biridir? 

A) Küllenme 

B) Kırmızı örümcek 

C) Kızıl örümcek 

D) Süne 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çayında en fazla bulunan vitamin çeĢididir? 

A) Vitamin B 

B) Vitamin B1 

C) Vitamin D 

D) Vitamin B2  

4. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çeĢitlerinden değildir? 

A) Rosa Canina 

B) Rosa Helenae 

C) Rosa setigera 

D) Tilia Cordata 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çay elde etme yöntemlerinden değildir? 

A) Meyveler çiçek ve sap kısmından ayrılmalıdır. 

B) GüneĢ ıĢığı ile kesinlikle temas ettirilmemelidir. 

C) Kurutma yapılacak yer nemli ve rutubetli olmalıdır. 

D) Kurutma ortalama 110
0
–1200

 
C arasında olmalıdır. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnundan elde edilen ürünlerden biri değildir? 

A) KuĢburnu çayı 

B) KuĢburnu kolonyası 

C) KuĢburnu reçeli 

D) KuĢburnu marmeladı 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu kurutma yöntemlerinden birisi değildir? 

A) Kurutma ortalama 60
0
-80

0
C arasında olmalıdır. 

B) Özel kurutma makineleri kullanılmalıdır. 

C) Meyveler çiçek ve sap kısmından ayrılmalıdır. 

D) Kurutma bez torbalar içinde nem alacak Ģekilde yapılmalıdır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çay ambalajlama materyallerinin genel 

özelliklerinden değildir? 

A) Olumsuz dıĢ etkenlerden korunmalı. 

B) Gıda maddesi ile etkileĢim göstermeli. 

C) TaĢıma ve istiflemeye uygun olmalı. 

D) Gıda maddesinden etkilenmemeli. 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çayında bulunan vitamin çeĢitlerinden değildir? 

A) Vitamin A 

B) Vitamin B1 

C) Vitamin D 

D) Vitamin B2 

 

10 AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çayında bulunan içeriklerden biri değildir? 

A) Glikoz 

B) Sakaroz 

C) Yağ 

D) Kafein 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Mamul haline getirilmiĢ bitkisel çayları paketleme iĢlemine sevk ederek 100 kg 

kuĢburnu çayını harmanlanmıĢ nevilerine göre paketlemeye hazır hale getiriniz.  

 

Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Fabrika ve atölye için iĢ önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamınızı temizlediniz mi?   

3. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?   

4. KuĢburnu yetiĢtirme metotlarını belirlediniz mi?   

5. KuĢburnu çay elde etmek için kullanacağınız 

kuĢburnunu temin yöntemlerini belirlediniz mi? 
  

6. KuĢburnundan elde edilen diğer ürün çeĢitlerini 

belirlediniz mi? 
  

7. KuĢburnu çeĢitlerini belirlediniz mi?   

8. KuĢburnu vitamin özelliklerini belirlediniz mi?   

9. KuĢburnu ağacının ürünlerini belirlediniz mi?   

10. KuĢburnunun insan sağlığı acısından önemini 

belirlediniz mi?   

11. KuĢburnu çayının özelliklerini belirlediniz mi?   

12. KuĢburnu çayının demlenme usullerini belirlediniz mi?   

13. KuĢburnunu muhafaza etme yöntemlerini belirlediniz 

mi?   

14. KuĢburnu paketleme yöntemlerini belirlediniz mi?   

15. KuĢburnu etiketleme yöntemlerini belirlediniz mi?   

16. KuĢburnu piyasaya arz yöntemlerini belirlediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Seçeneklerinizin hepsi EVET ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı 

HAYIR olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. Bütün cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme 

faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

tekniğe uygun Ģekilde ahududu çayı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ahududu nedir araĢtırınız. 

 Ahududu çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Ahududu özelliklerini araĢtırınız. 

 Ahududu çayda dikkat edilecek hususları araĢtırınız. 

 Ahududu poĢet çay paketleme iĢleminden sonra paketleme makinesine sevk 

ederken dikkat edilecek hususları belirtiniz. 

 

3. AHUDUDU ÇAYI YAPMA 
 

Ahududu bitkisi, Avrupa ve Kuzey Amerika’da uzun yıllardan beri kültüre alınmıĢ 

olup, bu bölgelerde geniĢ alanlarda yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Meyvesinin değiĢik aroması 

ve güzel görünüĢünden dolayı tüketici tarafından aranılan bir meyvedir. Ahududu meyvesi 

ayrıca aromasından dolayı ilaç sanayinde ve gıda sektörünün değiĢik dallarında da 

kullanılmaktadır. Gıda sektöründe ahududu özellikle reçel, marmelât, içki, meyveli yoğurt ve 

pasta yapımında değerlendirilmektedir. Ayrıca dondurulmuĢ gıda olarak da piyasa 

sunulmaktadır. Aynı zaman da bol miktarda C vitamini ihtiva ettiklerinden tedavi edici 

özelliğine de sahiptir. 

 

Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Yabani olarak birçok yerde rastlamak 

mümkündür. Fakat önemli olan ve tarımı yapılan ıslah edilmiĢ kültür çeĢitleridir. Yabanilere 

oranla bu çeĢitler daha verimli, gösteriĢli ve ekonomik değerleri çok daha yüksektir. 

Ahududu, yurdumuzda özellikle bölgemizde son birkaç yıldır ticari amaçla 

yetiĢtirilmektedir.  

 

Ahududu Ģoklamaya elveriĢli olduğu için son yıllarda bölgemizde bazı ihracatçı 

firmalar dıĢ ülkelere ihracat yapmaktadır. Ülkemiz için çok yeni olan ahududu yetiĢtiriciliği, 

özellikle aile iĢletmeciliği ve iĢ gücünün değerlendirilmesi açısından gelecek için ümit 

vericidir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Ahududu Çayı Özellikleri 
 

Ahududu; ağaç çileği ve sultan böğürtleni (Himbeere / Framboise Common / Rasberry 

bush)olarak tanınır. Haziran-temmuz ayları arasında beyazımtırak renkli çiçekler açan, 30–

150 cm boyunda, çok senelik, dikenli, çalı görünüĢünde bir bitkidir. Dağlık mıntıkaların 

orman ve korularında tesadüf edilir. Gövdesi dallı, dikenli ve yatıktır.  

 

Yaprakları 3–5 parçalı, sivri uçlu, yaprak sapı kıvrık dikenlidir. Çiçekler ekseriya 

dalların ucunda 5–10 çiçekli salkım halindedirler. Meyvesi etli ve birçok eriksi tipli 

meyvelerin bir araya gelmesi ile meydana gelmiĢ, küre biçiminde, kırmızı renkli ve güzel 

kokuludur. Meyveleri temmuz ve ağustos aylarında olgunlaĢır. Çoğu çeĢitleri bahçelerde 

yetiĢtirilir. Umumiyetle sonbaharda 1–1,5 m aralık bırakılmak suretiyle dikilir. Ahudutları 

her 6–7 senede bir yenilenmelidir. Türkiye’de yetiĢtiği yerler; Ege, Marmara, Karadeniz 

bölgeleridir. 

 

Kullanılan kısmi, meyve, çiçek ve yapraklarıdır. Meyveler tamamen olgunlaĢtıkları 

zaman toplanır. Yapraklarında tanen, meyvelerinde ise organik asitler (malik asit, sitrik asit 

vs.) Ģeker, pektin, uçucu ve sabit yağlar bulunmaktadır. Yaprakları boğaz hastalıklarında 

gargara için kullanılır. Çiçeklerinden romatizma ve nıkris (gut) hastalıklarında faydalanılır. 

Taze olarak, Ģeker ve böbrek hastalıklarında perhiz yiyeceği olarak istifade edilir. Halk 

arasında ishal ve ateĢli hastalıklara karĢı tavsiye edilir. 

 

Taze tüketimi üretimin pazara yakın olduğu yöresel pazarlarda mümkün olmaktadır. 

Ülkemizde soğuk zincirin yaygınlaĢması ve artan tüketici zevkleri ahududu meyvesi ve 

ürünlerinin talebini gittikçe artırmaktadır.  

 

Ülkemizde bu nedenlerden dolayı talebi artan bir meyve haline gelmiĢ ve üreticiye 

yüksek gelir getirmeye baĢlamıĢtır. Türkiye’de ticari ahududu yetiĢtiriciliği halen dağınık 

halde ve ufak aile bahçelerinde yapılmaktadır.  

 

 

Resim 3.1: Kırmızı ahududu 

 

Bu araĢtırmanın baĢlıca amaçlarından biri üretim alanlarında alternatif ürün olarak 

kullanılabilen, ahududu bitkisinden ilk senede bile ürün elde etmek mümkün olabildiği için, 

en uygun dikim budaması düzeyinin tespit edilmesidir. Kırmızı ahududular için fidanların 

45cm yükseklikten kesilerek dikim budaması yapılmasını önermektedir. Ancak bu 
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yüksekliğe sahip fidanların ne kadar göze sahip olması gerektiği bildirilmemektedir. Ayrıca 

çeĢit özelliğine bağlı olarak göz aralarındaki mesafe farklı olabilmektedir. Ahududu 

yetiĢtiriciliği niçin orman içi köylerine tavsiye edilmektedir: 

 

 Toprak ve iklim koĢullan ahududu yetiĢtiriciliği için daha uygundur. 

 Bu bölgelerdeki araziler daha küçük parçalar halindedir. Makineli tarım daha 

azdır. 

 Orman arazilerin meyilli oluĢu nedeniyle toprak kaymalarına karĢı iyi bir 

bitkidir. 

 Aile tarımına uygundur. 

 Karlı bir tarım koludur. Orman tahribatının önlenmesi açısından çok önemlidir. 

 

Ticari yetiĢtiricilikte çevresel koĢullar kadar çeĢit seçimi de büyük bir öneme sahiptir. 

AĢağıda sarı, siyah, kırmızı ve mor ahududu çeĢitlerinde bazıları derlenerek verilmiĢtir. 

 

3.1.1. Ahududu ÇeĢitleri 
 

 Sarı Ahududu ÇeĢitleri 

 ANNE: GeliĢimi oldukça yavaĢtır, sarı meyve etine sahip, çok  nadir 

bulunmakla beraber oldukça lezzetli bir çeĢittir. Verimi çok düĢük  

olduğu için yetiĢtiriciliği çok fazla yapılmamaktadır. 

 FALL GOLD: GeliĢimi yavaĢ, sarımtırak renge sahiptir, nadir  

bulunmakla beraber oldukça lezzetlidir. Ekonomik olmaması nedeniyle  

yetiĢtiriciliği yaygın değildir. 

 GOLDEN QUEEN: Aslında melez bir çeĢittir. Gelbe Antwerpener ile  

Sheffer’s Colossal’dan elde edilmiĢtir. Oldukça parlak renkli ve 

lezzetlidir.   

 

  

Resim 3.2: Anne türü ahududu Resim 3.3: Fall gold türü ahududu 
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 Siyah Ahududu ÇeĢitleri 

 JEWEL: Güçlü, dik ve verimli bir bitkiye sahiptir. Meyvesi sert,  parlak 

ve lezzetlidir. Soğuklara dayanıklı bir çeĢittir ve diğer çeĢitlere  göre 

hastalıklara daha dirençlidir. 

 

Resim 3.4: Jewel türü ahududu 

 

 MARION: Meyveleri çok büyük, yuvarlağımsı konik, gevĢek yapılı bir  

çeĢittir. Newyork orijinlidir. Genelde az yetiĢtirilmektedir. Hasatın en  

fazla yapıldığı zamanda sonbahar erken donlarının bastırması nedeniyle 

ürün  kaybı fazla olmaktadır. Verimi diğer çeĢitlere göre azdır. 

 BRISTOL: Özellikle yeni kurulan bahçelerde güçlü bitkisi ve gevĢek  

meyvesiyle dikkat çekmektedir. Dayanıklı bir çeĢittir, erken olgunlaĢır.  

Meyvesi orta boylu, sert ve tadı mükemmeldir. Antraknoza karĢı 

dayanıksız  fakat diğer hastalıklara dayanıklıdır. 

 

  

Resim 3.5: Bristol türü ahududu Resim 3.6: Marion türü 

ahududu 

 

 CUMBERLAND: Meyveleri çok büyük, sıkı etli, yuvarlağımsı konik, 

iyi  kalitelidir. Orta mevsim çeĢididir. Bitkileri genelde kuvvetlidir.  

YetiĢtiriciliği oldukça yaygındır. En büyük kusuru virüslere ve 

antraknoza  karĢı hassas ve veriminin kırmızı ahududulara oranla daha 

düĢük olmasıdır. 

 BLACK PEARL: Meyveleri büyük, sıkı etli, erkenci ve kısa 

vejetasyonlu  bir çeĢittir. Bitkileri kuvvetlidir. 
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 HONEYSWEET: Yeni bir çeĢittir, yetiĢtiriciliği yaygın değildir.  

Verimli bir çeĢit olup meyve eti sıkı albenisi yüksektir. Bir orta mevsim  

çeĢididir. Bitkisi kuvvetlidir. Ahududu mozaik virüsüne dayanıksızdır. 

 

  

Resim 3.6: Greeg türü ahududu Resim 3.7: Kansas türü ahududu 

 

 GREEG: Meyveleri sıkı etli, yuvarlağımsı konik iyi kaliteli orta  mevsim 

çeĢididir. Bitkileri genelde kuvvetlidir. Antraknoza karĢı  dayanıksızdır. 

 KANSAS: Yeni bir çeĢit olan Kansas yetiĢtiriciliği Amerika  civarında 

yapılmaktadır. Bitkisi kuvvetli ve iyi sürgün vermektedir. Meyve  eti sıkı 

ve orta verimli bir çeĢittir. 

 OHIO: Yeni çeĢitler arasında olan Ohio yetiĢtiriciliği A.B.D ile  

sınırlıdır. Bitkileri kuvvetli, bol sürgün verebilen bir çeĢit olup verimi  

orta derecededir. Mevsim sonuna doğru olgunlaĢır. Meyve eti sıkıdır. 

 

  

Resim 3.8: Pulum farmer türü ahududu Resim 3.9: Ohoi türü ahududu 

 

 PULUM FARMER: Meyve eti sıkı, parlak ve gösteriĢli bir çeĢittir. 

Yakın  zamana kadar yetiĢtiriciliği yaygın değildi ama son zamanlarda 

yayılmaya  baĢlayan bir çeĢittir. Antraknoza karĢı dayanıksız, kök 

çürüklüğüne karĢı ise  dayanıklı bir çeĢittir. 

 

Resim 3.10: Pulum farmer1 türü ahududu 
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 Kırmızı Ahududu ÇeĢitleri 

 HERITAGE: Güzün ürün veren çeĢitler arasında en ideal çeĢittir.  

Meyve verimi çok yüksek, sağlam kollara sahiptir. Meyveleri orta boyda, 

sert,  parlak ve oldukça lezzetlidir. Donmaya karĢı dirençlidir. Birçok 

hastalığa  karĢı dirençlidir. Geç olgunlaĢtığı için yazları ılık geçen 

yerlerde ya da 30  eylülden önce don yaĢanan yerlerde yetiĢtirilmez. 

 

 

Resim 3.11: Heritage türü ahududu 

 

 ROYALTY: Mevcut ahududular arasında en iyisi olarak nitelendirilir,  

uzun, güçlü kollara sahiptir ve oldukça verimlidir. Ahududu afitine karĢı  

dayanıklıdır. Geç olgunlaĢır ve tam olgunlaĢtığında rengi kırmızı-mor 

olur.  Taze yendiğinde tatlı ve yumuĢaktır. Sanayi için mükemmeldir. 

Kuzey  bölgelerde rahatlıkla yetiĢebilir. 

 CANBY: Meyveleri büyük olan Canby, konik, orta sert, parlak  renkli ve 

aromalıdır. Diğer çeĢitlere göre daha dayanıklıdır. Ayrıca derin  

dondurma için oldukça elveriĢlidir. Bitkisi orta kuvvetli, kök sürgünü 

verme  durumu iyidir. Marmara bölgesi için uygun bir çeĢittir. 

 TULAMEEN: Mükemmel kalitede, büyük meyve vermektedir. Sofralık 

ve  iĢleme için çok uygun olmasına rağmen geç hasada gelir ve hasadı 

uzun sürer.  Ürün verimi oldukça yüksektir ve bazı bölgelerde meyve 

ağırlığı 2 g’dan  fazladır. Kuru madde oranı düĢüktür. Meyvesi uzun ve 

konik biçimli, parlak  orta kırmızı özellikle alımlı ve çekici olarak tarif 

edilebilir. GörünüĢünü 8  gün muhafaza edebilir. Çiçekleri kendine 

verimlidir. 

 WILLAMETTE: Meyveleri çok büyük olan Willamette, yuvarlağa 

yakın, koyu  kırmızı, çok sıkı etli ve kalitelidir. Bitkisi kuvvetli, çok 

verimli, kök  sürgünü verimi oldukça iyidir. Derin dondurma ve konserve 

sanayisi için  oldukça iyidir. GösteriĢli olması nedeniyle taze tüketimi de 

oldukça  fazladır. 

 ENCORE: Yazın son zamanlarında meyve veren bir çeĢittir. Meyvesi  

sert, hafif konik ve geniĢtir. Tadı ve meyve kalitesi oldukça iyidir. Kök  

çürüklüğüne karĢı kısmen dayanıksızdır ancak soğuklara dayanıklılığı 

iyidir. 

 AUTUMN BLISS: Erken olgunlaĢan bir çeĢittir, meyvesi oldukça 

lezzetli  bir çeĢittir, Heritage’den 10–14 gün önce olgunlaĢır, kuzey 

iklimlerinde iyi  yetiĢir. Az dikenlere sahiptir ve kolları kısadır. Meyvesi 

koyu renkli ve  alımlıdır. 



 

39 

 

  

 

Resim 3.14: Encore türü ahududu 

 

Resim 3.15: Autumn bliss türü ahududu 

 

3.1.2. Ġnsan Sağlığı Bakımından Önemi 
 

ĠĢtah açıcı, kuvvet verici, idrar söktürücü ve tanen ile pektin sebebiyle kabız 

yapıcıdırlar. Bu etkiler için 50 g kuru böğürtlen yaprağı 1 lt suyla kaynatılarak çay yapılır ve 

gün içinde 3 kez birer bardak içilir. Yine tanenin mikrop öldürücü etkisi sebebiyle haricen 

ağız ve boğaz hastalıklarında gargara olarak kullanılır. Gargara olarak kullanmak için 80 g 

kuru yaprak ve çiçek 1 litre suda kaynatılır. Yine bu su anti mikrobik özelliği sebebiyle gözle 

ilgili hafif iltihaplarda pansuman olarak kullanılabilir. Gözlerde çapaklanmanın basit bir 

ilacıdır.  

Geleneksel olarak ahududu yaprağı çayı gebeliğin son 3 ayında rahimi ve kasık 

adalelerini kuvvetlendirmek maksadıyla içirilir. Böylece doğum ağrıları kolaylaĢtığı gibi, 

doğum sırasında kanamada azalır. Ayrıca düĢüklerin önlenmesine yardımcı olmak 

maksadıyla da içilmektedir. Ahududu meyvelerinin diĢlerde tartar denilen zararlı tabakaları 

çözücü etkisi vardır. 
 

3.2. Ahududu Çayı  
 

 

 

 

Resim 3.16: Ahududu çayı 

 

Resim 3.17: Ahududu demlenmiĢ çayı 

 

Halk arasındaki isimleri, ağaççileği, sultan böğürtleni olarak bilinmektedir. Ahududu 

bitkisi, 30–15 cm boyunda beyaz çiçekli, dikenli ve çok yıllık  olan bu bitki; tüm Avrupa ve 

Türkiye'de yaygın olarak yetiĢir. Yurdumuzda özellikle Marmara ve Karadeniz 

Bölgeleri’nde, yol kenarlarında  ve ekilmemiĢ yerlerde sıkça rastlanır.  
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Ġlk bakıldığında çalıyı andıran bir görünüĢü vardır. Üç yapraklı ve yapraklarının alt 

yüzü, tüylü ve diĢli kenarlıdır. Yapraklar tanen, organik asitler, Ģekerler, C vitaminini 

taĢımaktadır. ġeker hastalarının Ahududu çayına olan ilgileri yadsınamayacak kadar fazla 

olup, ahududunu Kuzey Kaliforniya'da Kızılderililerin ishal ve Onedia yerlilerinin de 

dizanteri için kullandıkları biliniyordu. Ahududu çayı, bütün bu özellikleri ile sıcak içecekler 

grubunda yerini kanıtlamıĢtır. 

 

3.3. Ahududu Kurutma Yöntemleri 
 

Ahududu bitkileri, ılıman iklim bölgelerinde, çeĢitlere göre de farklılıklar göstermekle 

beraber mart ortası nisan baĢında ilk çiçekleri açar. Meyve sürgünleri üzerindeki 

dalcıklarında, ilk çiçeklerden meyveler oluĢup olgunlaĢmaya doğru giderken bir taraftan 

çiçeklenme de devam eder. Böylece bu uzun çiçeklenme dönemi, ilk meyvelerin olgunlaĢtığı 

haziran ayı baĢına veya ortalarına kadar devam eder. Buna paralel olarak ahududu 

meyvelerinin de 1–1,5 ay gibi uzun bir olgunluk dönemi vardır. Meyveler bu dönem içinde 

2–3 günde bir toplanmalıdır. Ahududu meyveleri, normal kırmızı rengi aldığı ve bütün 

olarak çiçek tablasından kolayca ayrılabildiği dönemde toplanırlar.  

 

Ahududu meyvelerinin derimine sabahın erken saatlerinde baĢlanır ve öğleden önce 

bitirilir. Özellikle taze olarak pazarlanacak meyveler 100, 250 veya 500g'lık kutulara toplanır 

ve kaplar kasalara dizilerek doğrudan pazara gönderilir. Kapların üzeri ince, Ģeffaf plastik 

veya film malzemeleriyle kapatılabilir. Meyve toplanmıĢ kaplar bahçede veya toplama-

nakletme merkezinde kısa süre de bekletilse, gölge yerlerde bulundurulmalı, ayrıca 

mümkünse ön soğutma yapılmalıdır. Gıda endüstrisi kuruluĢlarına iĢlenmeye gönderilecek 

meyveler 0.5–1,0 kg'lık kutulardan 3–5 kg'lık küçük kasalara kadar daha büyük kaplara gene 

doğrudan toplanır. Bu kapların seçiminde alıcı fabrikanın talepleri gözetilir.  

 

Bitkiler, kurutulmadan önce yıkanmazlar. Bunun için toplama bölümündeki 

özelliklere uyulması bir zorunluluktur. Eğer bitkileri kendiniz toplamıyor ve hazır 

kurutulmuĢ olarak bir yerlerden alıyorsanız yukarıdaki koĢullarda toplanarak kurutulup 

kurutulmadığından emin olmalısınız. Kurallara uygun olarak toplanan bitkiler temiz bezlerin 

veya baskısız ve boyasız kâğıtların üzerine serpiĢtirilir ve gölgeli, havadar ve sıcak yerlerde 

elden geldiğince çabuk kurumaya bırakılır. Fakat sıcaklığın 35 dereceyi aĢmaması gerekir.  

 

3.4. Ahududu Çayı Muhafaza Yöntemleri 
 

Ahududu meyvelerinin uzun süre taze olarak muhafazaları genel olarak düĢünülmez. 

Ancak olağanüstü durumlarda -0.5 veya 0 derecede %85–90 oransal nem koĢullarında 5–7 

gün süreyle depolanabilirler. Muhafazayı kısıtlayan en önemli faktör meyvelerin 

çürümeleridir. Ayrıca ahududu meyveleri kurutularak da çeĢitli değerlendirmelere hazır 

halde (örneğin meyve çayı) uzun süre saklanabilirler. 

 

Ahududu meyveleri, meyve suyu, konsantre ve likör gibi içkilerin yapımında 

kullanılırlar. Reçel, marmelât, jöle ve Ģekerleme endüstrisinde, özellikle kendine özgü güzel 

kokusu büyük önem taĢır. Bu nedenle meyve tozu ve meyve esansı imalatında da değerli bir 
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ham maddedir. Ahududu meyveleri son yıllarda hızla geliĢen ve tüketimleri artan dondurma 

ve meyveli yoğurt üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Ancak, tam anlamı ile kurutulmuĢ bitkiler kıĢ için saklanabilir. Bu görev için cam 

kaplar veya ağzı kapanabilir karton kutular idealdir. Plastik kaplar ve teneke kutular 

kullanılmamalıdır. KurutulmuĢ bitkiler ıĢıktan korunmalıdır. Renkli cam kaplar, örneğin 

yeĢil renkliler en uygun olanlarıdır. Hazırladığınız stok yalnızca bir kıĢ için olmalıdır.  

 

KurutulmuĢ bitkiler Ģifalı güçlerini zamanla yitirirler. Her yeni yıl, bize taze bitkiler 

armağan edecektir. 

 

Ambalajlama 

 

Türk gıda mevzuatı; 560 sayılı “Gıda Maddesi Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile yeniden düzenlenmeye baĢlanmıĢ ve bu kararnameye 

göre çeĢitli ek yönetmelikler çıkarılmıĢtır. Bunların en önemlisi 16.11.1997 tarihinde 

çıkarılan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”dir. Bu düzenlemeler, gıda maddeleri 

üretiminden ambalajlama, depolama ve taĢımaya kadar bütün aĢamalarda üreticilerin uyması 

gereken koĢulları içerir. 

 

Ambalajlama ile ilgili genel kurallar: 

 

 Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması 

zorunludur 

 AmbalajlanmıĢ gıda maddesi, ambalajı değiĢtirilmediği veya açılmadığı sürece 

gıda maddesine eriĢilemez durumda olmalıdır. 

 Gazete ve gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiĢ basılı ve yazılı kâğıtlar, 

yeniden iĢlenmiĢ kâğıtlar ve plastik gıda ambalaj materyali olarak 

kullanılmazlar. 

 Ambalaj materyallerinin genel özellikleri: 

 Ambalaj materyali gıda maddesini özelliğine bağlı olarak sıcaklık değiĢimleri, 

nem, hava, ıĢık gibi olumsuz dıĢ etkenlerden korunmalı. 

 Gıda maddelerinin bileĢiminde istenmeyen değiĢikliklere ve organoleptik 

özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileĢim 

göstermemelidir. 

 Ambalaj materyali üzerinde izin tarihi ve numarası ile üretici firmanın adı, 

bulunduğu il ve plastik materyalin kimyasal adlarının baĢ harfleri 

belirtilmelidir. 

 Doldurma, taĢıma ve depolama koĢullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun 

olmalıdır. 

 

Etiketleme 

 

Etiketleme ile ilgili esaslar, Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 

tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir. 
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ĠĢaretleme 

Ahududu çay ambalajları üzerine aĢağıdaki bilgiler, okunaklı, silinmeyecek, 

bozulmayacak Ģekilde yazılır veya basılır. Küçük ambalajlarda bu bilgiler etiket üzerine 

yazılarak ambalaj içerisine de konulabilir. 

 Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası, 

 Ġlgili standardın iĢaret ve numarası  

 Parti numarası 

 Malın adı (ıhlamur) 

 Grubu (çiçek, yapraklı çiçek veya tane kuĢburnu) 

 Net ağırlığı (g veya kg) 

 Ürün yılı 

 

Ġhraç mallarında bu bilgiler yabancı dille de yazılabilir. Reklâm olarak ambalajın 

içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, baĢka yazı ve resimler de konulabilir. 

Büyük ambalajlar üzerine ayrıca içindeki küçük ambalajların sayısı ve net ağırlıkları da 

yazılır.ĠĢaretlemede kullanılan mürekkep veya boyalar insan sağlığına zararlı olmamalı ve 

ürünle temas halinde bulunmamalıdır. 

 

Piyasaya Arz ġekli 

 

Ahududu çay, içindeki malın özelliklerini bozmayacak nitelikte malzemeden yapılmıĢ 

bulunan temiz, sağlam, kokusuz, kuru net 20kg geçmeyen ambalajlar içerisinde piyasaya arz 

edilir. Doğrudan doğruya tüketiciye arz edilecek ambalajlar net 10gr, 20gr, 50gr, 100 gr’lık 

paketler halinde yapılır. Ġstenirse bu ambalajlar tekrar büyük ambalajların içerisine 

konulabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Mamul haline getirilmiĢ çayları paketleme iĢlemine sevk ederek 100 kg paketlenmiĢ 

çayları ambalajlama (Kolileme) iĢlemini yaparak depoya sevk ediniz. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler: 

 Çay paketleme fabrikası veya çay paketleme atölyesi, 

 Ahududu bahçesi ve çeĢitlerin göre seçme alanı, 

 Ahududu çayları ambalajlamada kullanılacak taĢıma bantları, 

 Ambalajlama için kullanılacak koliler veya ambalaj malzemeleri, 

 AmbalajlanmıĢ (KolilenmiĢ) çayları depoya sevk transport bantları veya 

arabalar, 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ahududu bahçesinden çeĢitlerine göre 

ahududu toplayınız. 

 Çay fabrikasını geziniz. 

 Çay teknoloji atölyesini geziniz. 

 Çay fabrikasından veya çay teknoloji 

atölyesinde gerekli iĢ güvenliği 

önlemlerini alınız. 

 Ahududu toplanacak çay bahçesini 

belirleyiniz. 

 Ahududu çayları ahududu bahçesinden 

çeĢitlerine göre toplayınız. 

 Ahududu bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz ahududu meyvelerini 

ayırınız. 

 Harman yapılmıĢ daldırma çayları 

nevilerine paketlenecek ahududu çayların 

poĢetlerini makinelere göre bağlama 

iĢlemini belirleyiniz.  

 Daldırma çay poĢetlerini makineye 

bağlama iĢlemini harman yapılmıĢ 

çayların paketlenmesinde kullanılan 

yöntemlerle belirleyiniz. 

 Ahududu bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz ahududu meyvelerini 

çeĢitlerine göre kurutma iĢlemini 

yapınız.  

 Daldırma çay poĢetlerini paketlemesi 

yapılmıĢ ahududu çayları nevilerine göre 

paketleme makinesinde paketleme 

iĢlemini oluĢturunuz. 

 Ahududu bahçesinden toplamıĢ 

olduğunuz ahududu meyvelerini 

çeĢitlerine göre kurutma iĢlemini 

yaptığınız ahududu çaylarını 

paketlemeye sevk ediniz. 

 Çıkan paketlerin kontrolünü yapınız. 

 Paketlerde hatalı paketleme veya bozuk 

paketleme var ise bu durumda olan 

paketleri geri paketlemeye sevk ediniz. 

 Hata oranları hakkında amirlerinize bilgi 

veriniz. 

 Hatalı paketlerin olmaması için gereken 

itinayı gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sebebiyle ahududu yetiĢtiriciliğinin orman içi köylere tavsiye 

olunmaktadır? 

A) Arazinin küçük parçalar halinde bulunması. 

B) Aile tarımına uygunluğu 

C) Orman tahribatının önlenmesi açısından önemlidir.  

D) Toprak ve iklim koĢulları uygunluğu 

 

2. AĢağıdakilerden hangisinde ahududu çeĢitlerinden değildir? 

A) Sarı ahududu 

B) Siyah ahududu 

C) Mor ahududu 

D) Kırmızı ahududu 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sarı ahududu çeĢitleri arasında yer almaz? 

A) Anne 

B) Jewel 

C) Fall gold 

D) Golden Queen 

 

4. AĢağıdakilerden hangi çeĢit ahududunun meyveleri büyük sıkı etli ve kuvvetlidir? 

A) Black Pearl 

B) Cumberland 

C) Bristol 

D) Honeysweet 

 

5. AĢağıdakilerden hangisinde ahududunun kullanılan kısımlarından değildir? 

A) Meyvesi 

B) Çiçeği 

C) Yaprakları 

D) Sapları 

 

6. AĢağıdakilerden hangisinde ahududu kurutma sıcaklıkları aralığını geçmemelidirler? 

A) 20
0
-25

0
C 

B) 30
0
-35

0
C 

C) 50
0
-65

0
C 

D) 110
0
-120

0
C 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi taze ahududu çayı toplamak için bir toplama yöntemidir? 

A) Sabah erken saatlerde toplama 

B) Öğleden sonra toplama 

C) Öğle vakti toplama 

D) Öğle ile ikindi arasında toplama 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisinde ahududunun halk arasıdaki adıdır? 

A) Ağaç çiçeği 

B) Ağaç meyvesi 

C) Ağaç yaprağı 

D) Ağaç pulu 

 

9. AĢağıdakilerden hangisinde ahududu çeĢidi ekonomik olmaması nedeniyle 

yetiĢtiriĢçiliğe uygun değildirler? 

A) Fall Gold 

B) Willamette 

C) Jewel 

D) Marion 

 

10. AĢağıdakilerden hangisinde ahududu çay yapılacak, ahududunun olgunluk süresinden 

sonra toplamak için gerekli süredir? 

A )2–3 gün 

B) 10–15 gün 

C) 15–30 gün 

D) 30–45 gün 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Mamul haline getirilmiĢ çayları paketleme iĢlemine sevk ederek 100 kğ paketlenmiĢ 

çayları ambalajlama (Kolileme) iĢlemini yaparak depoya sevk ediniz. Bu iĢlemleri 

değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Fabrika ve atölye için iĢ önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamınızı temizlediniz mi?   

3. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?   

4. Ahududu yetiĢtirme metotlarını belirlediniz mi?   

5. Ahududu çay elde etmek için kullanacağınız 

kuĢburnunu temin yöntemlerini belirlediniz mi? 
  

6. Ahudududan elde edilen diğer ürün çeĢitlerini 

belirlediniz mi? 
  

7. Ahududu çeĢitlerini belirlediniz mi?   

8. Ahududu vitamin özelliklerini belirlediniz mi?   

9. Ahududu ağacının ürünlerini belirlediniz mi?   

10. Ahududunun insan sağlığı acısından önemini 

belirlediniz mi?   

11. Ahududu çayının özelliklerini belirlediniz mi?   

12. Ahududu çayının demlenme usullerini belirlediniz mi?   

13. Ahududunu muhafaza etme yöntemlerini belirlediniz 

mi?   

14. Ahududu paketleme yöntemlerini belirlediniz mi?   

15. Ahududu etiketleme yöntemlerini belirlediniz mi?   

16. Ahududu piyasaya arz yöntemlerini belirlediniz mi?   

 
DEĞERLENDĠRME  
 

Seçeneklerinizin hepsi EVET ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı 

HAYIR olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. Bütün cevaplarınız doğru ise modül 

değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
1. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamurun bilinen özellikleri arasında yer almaz? 

A) Gribal enfeksiyonlara etkilidir. 

B) Kabızlığı artırır. 

C) Astım, bronĢite iyi gelir. 

D) Kanı temizler, kan dolaĢımını düzenler. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur ağacı ürünleri arasında yer almaz? 

A) Ihlamur çayı 

B) Ihlamur balı 

C) Ihlamur çiçeği 

D) Ihlamur kahvesi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur toplama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 

arasında yer almaz? 

A) Kirli su kıyılarından toplanmaz. 

B) Kimyasal gübre kullanılmıĢ toprak ve çayırlardan toplanmaz. 

C) Tren ve karayolu kenarlarından toplanmaz.  

D) Sabahleyin çiğ kalkmadan önce, nemli ve güneĢsiz havalarda kurumamıĢ 

yerlerden toplanmaz. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur çayı muhafaza etme yöntemleri arasında bulunan 

ambalaj üzerinde yer almaz? 

A) Parti numarası 

B) Üretimi yapan kiĢinin adı 

C) Üretim yılı 

D) Malın adı 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ıhlamur ağacı çeĢitlerinden Avrupa’nın en iyi balının 

üretildiği ıhlamur çeĢididir? 

A) Tilia Americana 

B) Tilia Argentea 

C) Tilia Cordata 

D) Rosa Rugo 

 

5. AĢağıdakilerden hangi tür kuĢburnunda “C” vitamini bulunduğu yerler arasında yer 

alır? 

A) Cynosbatisine semine 

B) Dike-togulonik asit 

C) Okside-Redaksiyon 

D) CO2 degradasyonu 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çay demlerken dikkat edeceğimiz hususlar arasında 

yer almaz? 

A) KuĢburnu çay demlemeden önce kuĢburnu çay yıkanmalı. 

B) Sıcak suda haĢlanmalı. 

C) Ihlamur çayı demler gibi kaynatılmalı. 

D) Ġsteğe göre bergamut, karanfil, tarçın gibi aromalar kullanılmalı. 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnundan elde edilen ürünlerden biri değildir? 

A) KuĢburnu çayı 

B) KuĢburnu kolonyası 

C) KuĢburnu reçeli 

D) KuĢburnu marmeladı 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu muhafaza yöntemlerindendir? 

A) 30 cm kalınlığı geçmeyecek Ģekilde serin bir yere yayılmalıdır. 

B) Ezilme ve zedelenmeye dikkat edilmeli. 

C) GüneĢ ıĢığına direkt maruz kalmayacak Ģekilde olmalıdır. 

D) KuĢburnu hasat sonrası havasız ve nemli ortamda tutulmalı. 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi kuĢburnu çayı kurutulmasında hangi sıcaklık aralığında 

makinelerde kurutma yapılırlar? 

A) 30
0
-40

0
C 

B) 60
0
-85

0
C 

C) 100
0
-120

0
C 

D) 130
0
-150

0
C 

 

11. AĢağıdakilerden hangisinde ahududu çayı muhafaza etmek için uygun değildir? 

A) Cam kavanozlar 

B) Karton kutular 

C) AhĢap kutular 

D) Plastik ve teneke kutular 

 

12. AĢağıdakilerden hangisinde ahududu bitkisinin yeniden kaç sene sonra dikilerek 

tazelenmesi sağlanmalıdır? 

A) 1–2 yıl 

B) 3–4 yıl 

C) 5–6 yıl 

D) 10–12 yıl 

 

13. AĢağıdakilerden hangisi ülkemizde ahududu yetiĢtiriciliği yapılan yerler arasında yer 

almaz? 

A) Ege bölgesi 

B) Güney doğu Anadolu bölgesi 

C) Marmara bölgesi 

D) Karadeniz bölgesi 
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14. AĢağıdakilerden hangisi ahududunun insan sağlığı bakımından önemidir? 

A) ĠĢtah acıcı özelliği 

B) Kuvvet verici özelliği 

C) Cilt bakımı özelliği 

D) Ġdrar sökücü özelliği 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda, eksikleriniz varsa öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Bütün soruları doğru cevapladıysanız; modülü tamamladınız. Öğretmeniniz size çeĢitli 

ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST  

 
Siyah çay üretmek üzere iĢletmeye hammadde alıp, iĢlemeye gönderene gerekli 

iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1-Faaliyet Ön Hazırlığı   

1. A.ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   

2. B.Kullanılacak araç-gereci uygun olarak seçtiniz mi?   

3. C.Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

2-ĠĢ Güvenliği   

1. A. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

2. B.ÇalıĢırken uygun el aletlerini kullandınız mı?   

3. C.Kullanılan araç, gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?   

3- Ihlamur Çayı Yapmak   

1. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?   

2. Ihlamur çayı yapmak için uygun ıhlamurları çeĢitlerine göre 

temin ettiniz mi? 

  

3. Paketleme yapacağınız ıhlamurları paketleme özelliğinde 

harmanlamasını yaptınız mı? 

  

4. Ihlamurları paketleyeceğiniz paketleri seçtiniz mi?   

5. Ihlamurların paketlenmesi iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

6. Paketleme iĢlemi sırasında gıda hijyeni kurallarına uydunuz 

mu? 

  

7. Paketleme iĢleminden sonra paketleri sınıflandırdınız mı?   

8. Paketleme tekniğine uygun paketleme yaptınız mı?   

4- KuĢburnu Çayı Yapmak   

1. Kullanacağınız makine, araç ve gereçleri temizlediniz mi?   

2. Paketleme yapacağınız kuĢburnuları paketleme özelliğinde 

harmanlamasını yaptınız mı? 

  

3. KuĢburnuları paketleyeceğiniz paketleri seçtiniz mi?   

4. KuĢburnuların paketlenmesi iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

5. Paketleme iĢlemi sırasında gıda hijyeni kurallarına uydunuz 

mu? 

  

6. Paketleme iĢleminden sonra paketleri sınıflandırdınız mı?   

7. Paketleme tekniğine uygun paketleme yaptınız mı?   

5- Ahududu Çayı Yapmak   

1. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?   

2. Paketleme yapacağınız ahududuları paketleme özelliğinde 

harmanlamasını yaptınız mı? 

  

3. Ahududuları paketleyeceğiniz paketleri seçtiniz mi?   

4. Ahududların paketlenmesi iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

5. Paketleme iĢlemi sırasında gıda hijyeni kurallarına uydunuz 

mu? 
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6. Paketleme iĢleminden sonra paketleri sınıflandırdınız mı?   

7. Paketleme tekniğine uygun paketleme yaptınız mı?   

 

 
DEĞERLENDĠRME 
 

Seçeneklerinizin hepsi EVET ise öğretmeninizle iletiĢime geçiniz. Cevabı HAYIR 

olan iĢlemleri tekrar deneyiniz.  

 

Bütün cevaplarınız doğru cevapladıysanız; tebrikler! Modülü tamamladınız. 

Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 6 A 

2 A 7 A 

3 A 8 C 

4 C 9 B 

5 C 10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 6 B 

2 A 7 D 

3 B 8 B 

4 D 9 A 

5 D 10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 6 B 

2 C 7 C 

3 B 8 A 

4 A 9 A 

5 D 10 D 

   

MODUL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

1 B 9 D 

2 D 10 B 

3 D 11 D 

4 B 12 C 

5 B 13 B 

6 A 14 C 

7 A 15  

8 B 16  

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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