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ÖZET 

 

Toprağın sunduğu ürünleri insanoğlu binlerce yıl önce işlemeyi öğrendi. 

Toplayıcılık ve avcılıktan sonra beslenmeyi sağlayacak olan bu olgu insanlık tarihini 

merdivene benzetirsek birkaç basamak sıçratma özelliğine sahipti. Toprağın cömertliğiyle 

ekmeği ve birayı bulan insanoğlu, zenginliği ya da fakirliği gözetmeksizin bu besinleri 

tüketiyordu. Son birkaç yüz yıl öncesine kadar başkalaşım yaşayarak meydana gelen bu tip 

besin kaynaklarının nasıl bu hale geldiğini bilemeyen insanoğlu nihayet gözle görülemeyen 

küçük varlıkları keşfetti ve mikroorganizma ismini verdi. 

 

Mikroorganizmaların faydalarını ve zararlarını öğrendikten sonra onları daha 

faydalı amaçlarla kullanmaya başladığımızdan bu yana endüstriyel sektörler gelişmeye 

başladı. Topraktan son tüketiciye kadar birçok kişinin çalışmasına ve ekonomik anlamda 

bireylere katkı sağlamasına sebep olan alkollü içkiler sektörü bunlardan biridir. Farklı 

ülkelerin, farklı politikalar izleyerek ve farklı ürünler üreterek topraktan başlayan bu 

yolculuğu iç piyasalarına ekonomik anlamda canlılık verdiği rakamlarla kayıt altında 

tutulmuştur. 
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SUMMARY 

 

Soil Products offered by thousands of years mankind has learned to work first. 

Gathering Inc. Then from hunting to provide nutrition with stairs this case we compare the 

history of mankind had to jump a few places feature. Bread with Earth's generosity, we 

find the human being, regardless of the wealth or poverty of beer was consumed these 

foods. How do we know that this has become the source of mankind finally discovered 

small Assets invisible metamorphosis occurring nutrients by living up to his son a few 

hundred years before the end gave the name of microorganisms. 

  

Microorganisms Inc. Then we started using them with more useful purpose after 

learning of the loss of benefits since the industrial sector began to flourish. Son of the soil 

to the work of many people up to the consumer Inc. spirits caused him to ensure that the 

individual contributions to the economic sector is one of them. Different countries, 

different policy Beginners soil by producing different products on the domestic market to 

the visit by watching the Journey For Economically track record has been kept under 

vitality. 
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1.  FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ VE TARİHİ 

 

Mikroorganizmaların rol aldığı biyolojik olaylar ve meydana getirdikleri ürünler 

binlerce yıldır bilinmektedir. İnsanların bu ürünlerle tanışmaları ve arkasından yaptıkları 

ilk buluşlar, başlangıçta bireysel olmuş daha sonra toplumların kültürlerini ortaya 

koymalarına sebep olmuştur (Pamir, 1985). 

 

Fermantasyon çok eski yıllardan beri uygulanmakta olan gıda üretim ve koruma 

yöntemidir.  Bu süre zarfında Fermantasyonla beraber tütsüleme, kurutma ve tuzlama 

işlemleri besinlerin korunmasını sağlayarak tüketilmesi için kullanılmıştır ve bu işlemler 

insanlığın temel gereksinimi olan beslenme konusunda tarihteki önemli bir adımdır 

(Tamang and Kailasopaty, 2010). 

 

Uygarlık tarihi boyunca hem bitkisel hem hayvansal ürünlerde kullanılan çeşitli 

Fermantasyon yöntemleri tarif edilmiştir. Kayıtlar eski yazıtlar ve kullanılan malzemeler 

araştırılarak milattan önce (MÖ) 10.000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Günümüzde ki 

Mezopotamya ve Doğu Akdeniz’i kapsayan yer olarak bilinen Bereketli Hilal bölgesindeki 

kazılarda bulunmuştur. Bir fermente ürün olan bira ve şarabın ilk olarak Kafkasya ve 

Mezopotamya’ da   (MÖ) 10.000 yıllarında yapıldığı ve Romalılar tarafından yayıldığına 

inanılmaktadır.  Günümüzde bu içkiler tüm dünyada yaygın bir şekilde üretimi ve tüketimi 

olan geniş bir ekonomik pazara sahip olan önemli fermente ürünler arasındadır. 

 

Tarihsel gelişim süreci birbiriyle bağlantısı olmasa da toplumların aynı buluşa 

giden yolu bir şekilde keşfettiklerini gösteren olgularla doludur. Babillerin, kazılarda 

keşfedilen tabletlerinde(M.Ö. 4300) o günlerinde bira üzerinde yapılan çalışmalar 

resmedilmiştir. Çin o dönemlerde yetiştirmesini öğrendiği pirinç ile bira hazırlamayı 

öğrenmiştir. Bazı kanıtlar on bin yıl önce Brezilya yağmur ormanları bölgelerinde bira 

ürettiklerini gösteriyor olması birçok antik kültürün birbirleriyle bağ kuramamış olmalarına 

karşı, zihinleri paralellik göstererek fermente ürünleri keşfetmeye başlamış olduklarını 

gösteriyor. 
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Anadolu’ da malt ve bira üretimi tarihi oldukça eskidir. Hititler ve Sümerler 

Anadolu’da tarımı başlatarak dünya tarihini şekillendirecek atılımlar yaparak yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir. Hititlere ait bölgelerde ekmekle biranın beraber tüketildiğini gösteren 

eserler bulunmuştur (Yazıcıoğlu, 1982). 

 

Hititler, Sümerler ve Mısırlıların günlük yaşamında bira ekmek kadar önemliydi ve 

medeni hayatı simgeliyordu. Antik çağda tabletlere yazılan Gılgamış Destanı’nda ekmek 

yemek ve bira içmek uygar olmaya giden ilk adım olarak tasvir edilmişti.(MÖ 3000) 

Güney Mezopotamya hüküm sürmüş olan Sümer Kralı Gılgamış ile rakibi ilkel insan 

Enkidu arasındaki mücadelede sık sık biradan bahsederdi (Anadolu Efes Sürdürülebilirlik 

Raporu, 2010).    

 

Enkidu, şimdi hayata ait bu ekmeği ye, toprağın geleneği olan birayı da iç… 

Enkidu yedi bardak bira içti ve yüreği hafifledi. Bunun keyfiyle kendini yıkadı ve insan 

oldu (Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu, 2010). 

 

Unutulan ıslak bir ekmek parçasının zamanla fermente olup alkolü ortaya çıkardığı 

tahmin edilirken aslında Fermantasyon tarihinin ilk adımları atılmaya başlanmıştı. İlk 

fermente ürün biranın bu şekilde ortaya çıkmış olduğu düşünülmekte ve bozaya benzeyen 

bulanık bir içecek olarak kısa sürede bozulabilir nitelikteydi. Şerbetçiotunun keşfine daha 

uzun yıllar vardı. Sümerler, Babiller, Eski Mısır, Eski Yunan, Romalılar ve onlardan 

binlerce yıl sonrasına kadar günümüzdeki gibi filtre edilmiş ve köpüklü değildi. Biranın ve 

yoksa ekmeğin mi daha eski olduğu hala daha gizemini koruyan bir soru halinde 

beklemektedir. Kesin olan bir şey varsa oda her şeyi Mezopotamya bölgesinde başlayan 

dünya tarihinin Fermantasyon teknolojisinin de ilk adımlarının atıldığı yer olmasıdır 

(Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu, 2010). 

 

Tarih ilerlerken medeniyetler birbirleriyle ticari, kültürel ve askeri anlamlarda 

etkileşmeye başlamışlardı. Medeni anlamda çok daha ileri olan Arap ve Anadolu toprakları 

açlık, veba ve savaşlarla yıpranmış olan Avrupa’yı çok etkilemişti. O dönemlerde ölümcül 

olan veba gibi birçok hastalığın temel bulaşma kaynağı su olarak görülüyordu.  Savaşlar ve 

ticari gelişmelerle fermente ürünleri öğrenmeye başlayan Avrupa, bira ile resmen çağ 

atlamış oldu. Suyunun kaynatılarak hazırlandığı bira,  çok daha sağlıklı bir şekilde su 
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ihtiyacını karşılarken içinde bulunan temel besin kaynağı karbonhidratlar ile de beslenme 

gereksinimini karşılanmış oluyordu. 

 

Bu bilgileri öğrenmeye başlayan Avrupalı din adamları, insanları bulaşıcı diğer 

hastalıklardan kurtarmak adına yaptıkları birçok çalışma sonrasında alkollü içkilere 

ulaşmışlardır. Bunlar Avrupa’nın bölgelerine göre farklı içki türleriyle sonuçlanmıştır. 

İklim ve yetişen ürünün bolluğuna göre iç bölgelerde bira, kuzeye çıktıkça votka, güneyde 

şarap batıda ise viskiyi bulmalarına sebep oldu. Tarihle beraber teknolojik gelişmelerde 

ilerliyordu. Bakır imbikler, soğutucuların ve ulaşımın geliştirilmeye başlanması her yerde 

bu sağlıklı fermente ürünlerin tüketilmesini sağlıyordu. 

 

Fermantasyon teknolojisini tarihteki kilometre taşı 1700’lerin başında mikroskobun 

bulunuşu olmuştur. Mikroskop ile yapılan gözlemler Fermantasyon Prosesinin niteliğinin 

anlaşılmasının yolunu açmıştır. Çıplak gözle görülemeyen mikroorganizmaları görüp, 

tanımaya başlayıp sınıflandırma çalışmaları bu cihaz sayesinde başlamıştır. Hollandalı 

Antonie Van Leeuwenhoek (1632-1723) 1680 yılında kendi yaptığı mikroskopla maya 

hücrelerinin çizimlerini yapmış ve  ‘’animalculas’’ (hayvancıklar) olarak adlandırmıştır 

(Türker, 1998). 

 

Bu teknoloji türü antik zamanlara dayansa da mikroorganizmaların etkisi ancak   

19.yy da keşfedilmiştir. Alman kimyacı Georg Ernst Stahl(1659-1734) tarafından 1697 

yılında yayınlanan ‘’zymotehnica Fundamentalis’’ adındaki kitaptan  ‘’zayme’’ (maya, 

mayalamak) kökü üzerinden ‘’zaymoteknoloji’’ ismi türetilmiştir. 

 

Bu kadar gelişmenin içerisinde hala bir soruya cevap bulunamıyordu. Bu besleyici, 

sağlıklı ve lezzetli olan ürünlerin başkalaşım yaşayarak bu hale gelmesini sağlayan olgu 

neydi? 

 

Bir kimyager olan Louis Pasteur (1822-1895) tamda bu dönemde aynı soru 

üzerinde çalışıyordu. Şarapların ve biraların bozulmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, bir 

birahane otururken aklına gelen fikirlerle mikrobiyolojinin temelleri atılmış oldu. Bazı 

mikroorganizmaların Fermantasyona sebep olduğu, bazılarının ise Fermantasyonu 

bozduğunu fark etmişti. Bu düşünce ile üzüm suyu üzerine çalışırken öncelikle 63°C’ de 
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yarım saat ısıtarak şarap yapımın bozan mikroorganizmaları öldürmüş. Soğuduktan 

sonrada Fermantasyon mikroorganizmaları ilave ederek şarap elde etmiş ve bozulmayı 

önlemiştir. Şuan dünyada yaygın bir şekilde koruma metodu olarak kullanılan bu tekniğin 

adına pastörizasyon ismini vermiştir (Gürler, 2011). 

 

19.yy içinde en çok dikkat çeken Fermantasyon ürünü alkollü içeceklerdi. Sadece 

Avrupa’da değil Uzakdoğu’da aynı durum geçerliydi. Japonya’ da nişasta kaynağı olarak 

en bol bulunan ürün olan pirinçten yararlanılarak üretilen ‘’sake’’ bunlardan sadece bir 

tanesi olarak değerlendirilebilir. Bira endüstrisinde birkaç kere kullanıldıktan sonra işlevini 

yitiren maya fırıncılar tarafından ekmek üretmek içinde kullanılabilir durumda olduğu 

keşfedildiğinde yeni bir piyasa daha ortaya çıktı. İlk ekmek mayası üretimi 1781 yılında 

Hollanda’ da başladı.    

 

İlk biracılar ürettikleri ürünün başkalaşım geçirmesi için gökten bilmedikleri bir 

etkinin gelmesi için dua ediyorlardı, zaman ve teknolojik gelişmeler bu durumun aslında 

bilim olduğunu fark etmelerine sebep olduğunda tarih 18.yy içindeydi. Bohemia’lı biracılar 

1816 yılında Prag Politeknik kurumuna başvurarak kendi endüstrilerine eleman 

yetiştirecek bir okul açılmasını istediler. Kurulan bu okula da bir yıl olan kimya kursu iki 

yıla çıkartılmış ve J.J. Steinmann(1799-1833) Fermantasyon dersi vermeye başlamıştır. 

 

Bu yıllarda Avrupa’nın çeşitli yerlerinde benzer kurumlar ortaya çıkmaya başladı. 

Viyana’da Fermantasyon üzerine dersler verilirken, Almanya’da ilk tarım okulu 1806 

yılında kurulmuş 1980lere kadar bu okulların sayısı altmışı geçmişti. 1872 yılında Münih 

yakınlarında biracılık okulları açılmaya başlanmış, sayıları artmaya başladığında bu 

kurumları Fermantasyon Teknolojisi Enstitüsü (Institüt Für Garungsewerbe) çatısı altında 

birleştirilmiştir. Bu enstitüde ‘’ Zaymoteknoloji’nin’’ disiplinli niteliğine uyacak şekilde 

mühendisler, biyologlar, kimyacılar ve ekonomistler çalışmaya başlamış olup maya sirke 

ve bira ile ilgili laboratuvar ve pilot tesisler kurulmuştur. 

 

Cophenhag’ ta kurulan Carlsberg Beer şirketinin sahibi olan J.C. Jacobson 1876 

yılında bira üretimini bilimsel temellere oturtarak ve yaptığı araştırmaları herkese açık 

olarak sunacağı Carlsberg laboratuvarını kurmuştur. Hiçbir patent başvurusu yapmadan 

çalışma arkadaşları E.C. Hansen ve J. Kjeldahl ile buldukları her bilimsel gelişmeyi 
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etraflarına yayınladılar. Sacchoromyces cerevisiae latince isme sahip olan maya artık 

Saccharomyces Carlsbergensis ismiyle anılmaya başlandı.  J.C. Jacobson ‘ın bu davranışı 

Zaymoteknolojinin daha da ileriye gitmesine sebep olurken şirketinin de en önemli reklam 

cümlelerinden birini oluşturdu; ‘’ İçilen her biranın içinde mutlaka biraz Carlsberg vardır’’.  

 

Dünyanın her yerinde paralel zamanlarda bilim insanlarının yayınlarıyla gelişmeye 

devam etmiştir. 20.yy başlarında zaymoteknoloji, biranın yanı sıra sirke, ekmek mayası, 

laktik asit gibi ürünlerin üretilmesi ve biyolojik temellerinin anlaşılmaya başlanmasıyla 

bira endüstrisinin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır (Türker, 1988). 

 

1.1. Mayalar 

 

Botanik, biyokimyasal hatta teknik yönlerden hangi mikroorganizmalara maya 

denileceğini söylemek zordur. Carlsberg Beer kurucu J.C. Jacobson’ a göre bir 

mikroorganizmaya maya diyebilmek için klasik olarak tomurcuklanma yoluyla 

çoğalabilmesi, şeker moleküllerini alkol ve CO2 ‘e dönüştürmesi gerekliydi. Fakat 

günümüzde bu tanımın yeterliliği kalmamıştır, çünkü alkol yapmayan misel mayalarda 

keşfedilmiştir. Küf mantarlarına dâhil edilen birçok mikroorganizma bugün gerek 

mikrobiyolojik gerekse fizyolojik bakımdan küf mantarlarından daha çok mayalara 

benzediğinden maya veya maya benzeri olarak kabul edilmiştir. Lodder (1970) ise 

mayaları ‘’ tek hücre formunun belirgin olduğu fungiye dâhil mikroorganizmalar’’ diye 

tanımlıyor, Fakat bu tanımlamaya başla birçok mikroorganizmada girebilir. Cook’ da 

(1958) mayaların oluşturduğu gruba ‘’botanik anlamda bir grup olmaktan çok, farklı 

sınıflara dahil edilebilmekle beraber, ortak bazı dış özelliklere sahip fungi’’ demektir. 

Birçok farklı kabulden sonra, bu kabulleri çürütebilecek yeni gözlemlerle devamlı 

tanımlamalarda değişiklik olmuştur. En yaygın kabul ise 1981 de Koçkova- 

Kratochvivilo’dan gelmiştir. Ona göre maya ‘’tallusu tek hücre olan bazılarından hif veya 

psödomisel olabilen( maya  benzeri), bazıları ise ‘’gerçek misel’’ yapabilen koloni 

oluşturacak şekilde tomurcuklanma ile çoğalan ( bazılarında bölünme ile çoğalan 

Saccharomycodes), veya hem tomurcuklanma hem de bölünmeyle çoğalabilen 

(Saccharomycodes), seksüel çoğalması karşı cinsteki hücre veya sporların birleşmesiyle 

başlayan, plasmogaminin hemen arkasından karyogami gelen, bu nedenle dikaryofazı 
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izlenemeyecek kadar hızlı olan, üreme ve karakteristikleri seksüel organı bulunmayan’’ 

mikroorganizmadır (Pamir, 1985). 

 

Gıda sanayiinde en iyi bilinen mikroorganizma olarak maya hücresinin kimyasal 

yapısı, maya türüne ve çoğaldığı ortama bağlı olarak değişir. Maya ortalama %75 su ve 

%25 kuru maddeden oluşur. Kuru maddede %30- 75 protein ve %25-50 oranında 

karbonhidrat vardır. Ayrıca lipit, vitamin ve mineral maddeleri de bulunur. Genellikle gıda 

olarak kullanımı güvenlidir ve besleyici değeri yüksektir. Mayadaki protein miktarı 

mayanın çoğalma koşullarından ve genetik yapısından etkilenir. Mayadaki proteinler sülfür 

aminoasitlerince fakir olmasına karşın lizin bakımından zengindir. Maya hücresi metionin 

dışında tüm temel aminoasitleri fazla miktarda içermesinin yanı sıra, tiamin(B1), 

ribofilavin(B2), nisiasin, pridoksin( B6), pantotenik asit, biotin, folik asit gibi vitaminlerce 

de zengindir. C vitamini ve kobalamin( B12) miktarı çok azdır ve yağda eriyen A, D, E, K 

vitaminleri mayada bulunmaz. Bu hücrelerde ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi 

önemli mineral maddeleri de bulunmaktadır.  Endüstride mayadan alkollü içki, ekmek 

mayası, endüstriyel etil alkol, tek hücre proteini, renk maddeleri ve enzim üretiminde 

yararlanılır. Bu ürünler yanında maya ekstraktı üretiminde de kullanılır (Erten, 2004). 

 

1.1.1. Mayaların Yapısı 

 

Genişliği 2-6 mikron, boyu 10-30 mikron olan bakterilerden biraz daha büyük olan 

bir tek hücrelidir. 

 

Maya hücreleri yuvarlak, oval, silindirik yapıda olabilir. Bir maya hücresinde 

çekirdek, hücre zarı stoplazma ve diğer hücrelere benzer organaller mevcuttur. Hücre 

yapısı polisakkarit yapıdadır ayrıca stoplazma, lipoprotein yapıda ayrı bir zarla çevrilidir. 

Stoplazma su, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral maddeleri bulundurur. Maya 

hücreleri özellikle vitamin bakımından çok zengindir. Çekirdekte ise DNA bulunur. 

Amilaz enzimi yardımıyla glikozdan elde edilen glikojende hücrenin yapısı 

dâhilindedir(Akar 2016). 
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Şekil.1.1. Maya hücre yapısı (http://slideplayer.biz.tr/slide/9131227/) 

 

 

1.1.2 Çoğalma 

 

Mayalar bölünme, sporlaşma ve tomurcuklanma yoluyla çoğalırlar. Sporlaşma, 

askospor meydana getirerek olur, Özellikleri ve cinsleri birbirine benzeyen hücreler 

arasında askospor oluşur. Askospor içerisinde 2-4 veya 8 spor bulunabilir. Çoğu maya 

(Örn. Saccharomycess cerevisiae) tomurcuklanma yolunu tercih eder. 

 

      

 
Şekil 1.2. S. Cerevisae 'nın yaşam döngüsü (Akar’dan 2016) 

 



18 
 

 

Mayalar en iyi 20-30°C arası olmak üzere 0-50°C sıcaklıklar arasında gelişirler. 

Mayalar gelişmek için ıslak ortam ve fazla oksijene ihtiyaç duyarlar. Oksijensiz ortamda 

bu işlemi gerçekleştiren sınıfları da mevcuttur(Akar, 2016). 

 

1.2. Mayaların Sınıflandırılması  

 

Hücre sınıflandırmasını yapılamamış birçok maya türü olmasına rağmen, fizyolojik 

açıdan sınıflandırılmış ve adlandırılmış maya türleri mevcuttur. 

 

 

1.2.1. Kültür Mayaları 

 

Fermantasyon teknolojisinde kullanılan maya türlerinden biridir, mutasyona 

uğratılarak ya da normal yollardan çoğalmasını sağlayarak üretilebilir. Serbest ortamla 

ilişkileri kesilmiş olan bira ve ispirto mayalarının yabani maya ve bakterilere karşı fazla 

dayanıklılığı kalmamıştır. Aktif hayat fonksiyonları daha kuvvetli olan kültür mayaları 

karşısında yabani ortam mikroorganizmaları gelişmesi sekteye uğrar. Endüstride bu maya 

türünün saf kalması ve enfeksiyona uğramaması için çeşitli çalışmalar yapılır(Akman ve 

Yazıcıoğlu,1962). 

 

1.2.2.Saf Mayalar 

 

Mayaların daima faydalı oluşumlara imza attığını düşünmemek gerekir, kötü huylu 

ve zararlı vasıflara sahip olan maya türleri de mevcuttur. Emil Chr. Hansen 1882-83 de 

farklı bir çalışmaya imza atarak maya türlerinde ırkların iyi ve kötü oluşumlarını 

incelemiştir. Fermantasyon endüstrisi bakımından önemi son derece büyüktür. Çünkü 

kullanılan mikroorganizmanın ürün konusunda başarısının ne olacağının önceden 

hesaplanması gerekir. Fizyolojik ve morfolojik konumda uygun vasıf göstermeyen 

mikroorganizma türü Proses geçişinde kullanılmamaya özen gösterilir, bu sebeple saf 

mayaların önemi daha da artar. 
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Saf maya (saf kültür) tek bir hücreden yetiştirilmiş bir maya kitlesi veya bir maya 

popülasyonu demektir. Uygun vasıflara sahip olduğu anlaşılan maya kitlesi çeşitli 

yöntemlerle çoğaltılarak kullanılmak istenilen Proseste, mayanın yeteneğine göre birden 

fazla kez kullanıldıktan sonra işlevi tamamlanır (Rehni, 1971). 

 

1.2.3. Alt ve Üst Mayalar 

 

Fermantasyon endüstrisindeki en önemli gelir ekonomisine sahip olan bira 

endüstrisi bu iki tür maya üzerine kuruludur. Mayanın türüne göre alt maya lager tipi bira 

oluşmasını sağlarken, üst mayalar ale tipi bira oluşmasını sağlar. Proses işlerken şeker 

konsantrasyonu oldukça fazla olan şıra içerisine maya eklendiğinde mayşeleme süreci 

başlar. Üretici firmanın patentlerle koruma altına aldığı maya türü mayşenin içindeki şeker 

molekülleri ile beslenirken birçok yan ürün ortaya çıkartır. Bu süreç tamamlandığında 

maya yorulmuş bir şekilde endüstriyel tankların altında ve ya üstünde toplanır. Çeşitli 

yollarla maya bu tanklardan ayırılır ve tekrar depolanır (Anadolu Efes Sürdürülebilirlik 

raporu, 2011) 

 

1.2.3.1 Üst Fermantasyon Mayaları 

 

Üst mayalar çoğalma sırasında daha sıkı ve dallanmış tomurcuklanma toplulukları 

oluştururlar. Yapıları gereği ağır bir molekül olan proteince fakir olan üst maya hücreleri 

oluşan yan ürünlerden biri olan CO2 tarafından kolaylıkla yüzeye çıkartılabilir (Pamir, 

1985). 

 

Sektörde ale maya ismi verilen bu tür, Fermantasyon sırasında sıvının üst 

yüzeyinde yağımsı bir tabaka ve topaklanma oluşturur. Bir kısmı dibe otursa da tordu 

gevşek bir yapıda olduğundan zamanla yüzeye çıkacaktır.  

 

Ale mayalarında sporlaşma yetenekleri çok iyi olduğundan 48 saat gibi bir sürede 

çoğalma başarısı gösterir. 
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Enzimce zengin olması Fermantasyon faaliyetlerinde daha kuvvetlidir. 

Metabolizma faaliyetleri sıvının üstüne yerleştiğinde oksijen ihtiyacını rahat karşılamasıyla 

% 42 ye varan oranla daha fazladır. Sıcaklık Aralığı 20-24°C seviyesinde ve pH aralığını 

da 6,2-6,4 olmasını tercih eder (Akar, 2016). 

 

    
 

Şekil 1.3 Üst maya( S. Cerevisiae) (Akar’dan, 2016) 

 

1.2.3.2. Alt Fermantasyon Mayaları 

 

Alt mayalarda ise çoğalma topluluğu çok daha az dallanmış ve yapıca protein 

zengini olmalarından kaynaklı daha ağır yapıdadır. Birbirlerinden kolaylıkla ayrılan bu 

moleküller yorulduklarında tankın dibinde toplanırlar.  

 

Bu morfolojik durum Saccharomyces Carlsbergensis ‘in her zaman tomurcuklanma 

yapısına göre alt veya üst maya olduğunu fikrini vermeyebilir. Firmalar fizyolojik yapıları 

inceleyerek patentlerle koruma altında tutulun mayalarının güvenliğini ve sağlığını her 

zaman kontrol ederek üretimlerini sağlarlar.(Türk Tuborg ve Malt Sanayi Bilgilendirme 

Politikası, 2014) 

 

Sektör içinde lager tipi maya olarak da adlandırılan bu türde hücreler sıvı içerisinde 

çoğalma ve Fermantasyon sırasında tek veya ikili olarak bulunur. Lager maya melibiyoz( 

glikoz ve galaktozdan oluşan disakkarit) şekerini asimile edebileceğinden trisakkaritlerin 

tamamını yıkıma uğratabilir. Berraklaştırma enzimi olan( pektinaz) üretimini çok kısa bir 

sürede gerçekleştirir. İşletmelerde uzun süreli kullanımı ( yaklaşık 5 Fermantasyon prosesi) 

sporlaşma kabiliyetlerinde düşüş olur. Bu süreç sonunda aynı türün farklı bir klonu 
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devreye alınarak yeni üretimler gerçekleştirilir. Sporlaşma süresi olarak çoğunlukla 60-72 

saat gözlenmiştir. 

 

Solunum ve enzim faaliyetleri düşük olan bu tür mayalarda Fermantasyon yeteneği 

üst mayalara göre düşüktür. Bu sebeple yan ürünlerden biri olan ester benzeri organik 

oluşturması daha kısıtlıdır. Düşük sıcaklıkları tercih eden lager maya (yaklaşık 7-15 °C), 

pH aralığında üst mayalara yakındır yaklaşık 6,5- 6,8 (Akar, 2016). 

 

   
     

Şekil 1.4. Alt Fermantasyon mayası (S. Carlsbergensis) 

 (Akar’dan, 2016) 

 

1.2.4. Şarap Mayaları  

 

Üzüm şekerinin şarap mayaları tarafından Fermantasyon sonucu oluşan temel 

ürünler; etil alkol ve CO2‘dir. Maya metabolizmasının temel ve uçucu olan bu ürünlerin 

aromaya katkısı oldukça düşüktür. Bu ürünlere ek olarak mayalar, ikincil ürün olarak 

çeşitli aroma verici bileşikler oluştururlar. Bunlar esterler, organik asitler, karbonil 

bileşikleri olarak sıralanabilir. Saccharomyces Cerevisiae aynı birada olduğu gibi alkol 

Fermantasyonundan sorumlu olan asıl maya türü olmasına karşın başka maya türleri de 

aroma verici ikincil metabolitlerin oluşumu açısından değerlidir. 

 

S. Cerevisiae dışında şarabın duyusal kalitesini olumlu etkileyen bazı maya türleri 

olarak Hanseniaspora, Candida, Torulaspora, Kluyceromyces, Debaryomyces, Hansenula, 

Kloeckera, Metschinikowia, Pichia, Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces cinsleri 

olarak sıralanabilir(Bağder ve Özçelik, 2008) 
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1.2.5. Ekmek Mayaları 

 

18. yüzyıla kadar ekmek mayası olarak bira üretiminden arta kalan ve üst 

Fermantasyon mayası olan S. Cerevesiae yaygın olarak kullanılıyordu. Bir sonraki yüzyıla 

geçildiğinde çeşitli hububat ürünlerinden maya üretimi yapılmaya çalışıldı. Fazla başarı 

sağlanamayan bu yöntem sonrasında alt mayalardan biri olan S. Carlsbergensis denenmiş 

ancak mayanın ekmekçiliğe uygun olmadığı anlaşılmıştır.  

 

Maya üretiminde havalandırmanın önemi anlaşıldığında farklı besi yerleri 

denenmesiyle başarıya ulaşılmıştır (Feed and Peppler, 1973). 

 

1.3. Bakteriler 

 

Organik, inorganik maddeler ve su içeren bir yapısı vardır. Organik maddeler 

protein, karbonhidrat, lipit ve nükleik asitlerdir. Bakterilerin beslenme ve üremesi için 

besin kaynaklarına ve özel çevre koşullarına ihtiyacı vardır.  

 

Metabolizmalarında enzimlerin rolü çok büyüktür. Enzimlerin yapısı çevre 

koşulları ve istenilen ortamda hızlı bir şekilde çoğalmaları sağlanabilir.  

 

Endüstriyel açıdan faydaları olduğu kadar zararları da olabilir (Bilgehan,1989). 

 

 
 

Şekil 1.5. Örnek bakteri hücresi ( http://www.cleanmax.com.tr/faydali- 

bilgiler/bakterilerin-hucre-yapisi_290.html) 

 

http://www.cleanmax.com.tr/faydali-
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1.4. Küf Mantarları 

 

Küflerin morfolojik yapısı (pelet veya misel) endüstriyel ürünlerin üretiminde 

önemli bir parametredir. Palet morfolojisi, Newtonian yapı göstermesinden dolayı enerji 

tüketimini azalttığı için endüstride yaygın bir uygulamaya sahiptir. Bu tür uygulamalarda 

havalandırma ve karıştırma kolay olduğu için güç ve maliyet oldukça azdır. Bununla 

beraber missel yapının dominant olduğu Fermantasyonlarda hücre büyümesi ve verimlilik 

yüksek değerler verir. Fakat ortam daha viskoz olduğu için heterojen ve durgun bölgeler 

oluşur. Böyle sıvı ortamlarında çalışmak zor ve pahalıdır. Bu yüzden parametreler arasında 

denge oluşturulmalıdır. Bu da sadece morfolojinin kontrolüyle sağlanabilmektedir.  

 

Kısaca Fermantasyon ortamının morfolojik yapısının incelenmesi, verimin 

arttırılabilmesi ve ikincil ürünlerin oluşmasının sağlanması için bazı küf türlerinin önemli 

oldukça fazladır (Öncü, Ü. vd., 2006). 
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2. ALKOL FERMANTASYONU 

 

Etanol, şekerlerin Fermantasyonuyla elde edilir ve tüm alkollü içkilerin temel  

alkolüdür. Meyve sularındaki şekerlerin Fermantasyonuyla etanolün şarap şeklindeki 

sentezi, belkide organik sentez alanındaki ilk başarımızdır. Farklı kaynaklardaki şekerler 

farklı işlemlerle alkollü içkilerin üretiminde yaygın olarak kullanılabilir. Uygun bir kaynak 

olan hububat, içerisinde bulunan şekerin kimyasal işlemler sonucuyla ürün olarak alkol 

oluşturur. Bu tür kaynaktan geldiği için kısaca ‘’hububat alkolü’’ de denilmektedir. 

 

Fermantasyon genellikle, suyla şekerin karışımına maya ilavesiyle yapılır. 

Mayaların içerdiği enzimler, uzun bir tepkime dizisi sonucunda basit şekeri (C6H12O6) 

etanol ve karbondioksite dönüştürür. 

 

  C6H12O6     2 CH3CH2OH + 2 CO2                       

                                                        (≈%95 verim) 

 

Fermantasyon sonunda etanol içeriği %12-15’ ten daha yüksek olan içki meydana 

gelmez çünkü yüksek derişimler de maya enzimleri etkinliklerini kaybeder. Daha yüksek 

alkol içerikli içkiler için bu sulu çözelti damıtılmalıdır. Brendi, viski, votka vb. içkiler bu 

şekilde üretilir. Bir alkollü içkinin ‘’ alkol derecesi’’ (‘’ proof’’) alkol yüzdesinin 

(hacimce) iki katıdır. Yüz derecelik viskinin %50 si alkoldür. Değişik damıtık likörlerin tat 

ve kokuları, alkol ve suyla birlikte damıtılan diğer organik bileşiklerden kaynaklanır. 

 

Etanol oldukça ucuzdur; ancak bu, içki üretiminde kullanıldığında büyük ölçüde 

vergilendirilmektedir. ABD’nin çoğu eyaletinde, vergi galon başına 20 doların üzerindedir. 

ABD’ deki federal yasalar, bilimsel ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak etanolün 

içilemez hale getirilmesi için içine başka maddelerin karıştırılmasını veya ‘’denatüre’’ 

edilmesini gerektirir (Solomons and Fryhle 2002).  
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2.1. Alkol Fermantasyonunu Etkileyen Faktörler 

 

2.1.1. Hava (O2) 

 

Mayalar aerob karakterdekileri türleri hariç tutulursa anoksidatif metabolizma 

biçiminde eğilim gösterirler. Mayanın Fermantasyon ve solunum yollarıyla enerji 

sağlaması birçok konuda yan yana giden iki olay olarak gözlense de havalandırma ile birini 

diğerine göre daha çok teşvik etmeye yöneliktir. Örneğin maya alkol üretiminde havasızlık 

nedeniyle daha çok tepkime ürünler yönüne kayarken, ekmek mayası üretiminde aynı 

durum tersi yönde ilerler. Bu durum keşfi sağlayan bilim insanının ismiyle anılır ‘’Pasteur 

Etkisi’’. 

 

Maya solunum yaptığı zamanlarda şeker molekülünü karbondioksit ve su molekülü 

haline getirir. 

 

  C6H12O6  + 6 O2   6 CO2 + 6 H2O 

 

 Bu durum özellikle içki üretimi yapılan tesislerde istenmeyen bir durumdur. Proses 

esnasında kontrollü biçimde hava verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda üretilen partiden 

yeterli verim alınamama durumu oluşabilir (Pamir, 1985). 

2.1.2. Sıcaklık Etkisi 

 

Bira endüstrisi için önemli parametrelerden biridir. Mayanın Fermantasyon 

sonucunda üretim yapılan tankta üstte veya altta  birikmesini doğrudan etkiler. Ale yani 

üstten Fermantasyon sonucu oluşan biralarda sıcaklık değerleri 20-24 °C civarı verimin 

oldukça yukarılarda olmasını sağlar. Buna karşın lager tipi alttan fermente üretim yapan 

tesisler sıcaklık parametresini 7- 15 °C aralığında tutmaya çalışırlar (Akar, 2016). 

 

2.1.3. Maya ve Şeker Konsantrasyonu 

 

Yüksek şeker yoğunluklu içki üretimi standart bir işlem değildir. İlk Fermantasyon’ 

da daha yüksek alkol elde edebilmek için üreticiler şıralarında ki konsantrasyonu yüksek 

tutmaya çalışırlar (Murray and Stewart, 1991). 
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Yüksek şeker yoğunluklu şıradan içki üretiminin bazı avantajları vardır. Üretim 

sırasında alkol içeriğinin su ile düşürülmesiyle Fermantasyon ve depolama işlemlerinde 

daha az yer kaplamaktadır. Üretim kapasitesinde artış sağlanırken enerji tüketiminde, 

çalışma zamanında, temizleme ve atık su maliyetinde de tasarrufludur (almeida vd., 2000; 

Reilly vd., 2004) 

 

Bu üretim yöntemi içki prosesleri söz konusu olduğunda  kollaidal bulanıklıkta ve 

aroma stabilitesinde düzelme sağlamaktadır. Şekerin etil alkole dönüşümü daha yüksektir.  

Yüksek şıra konsantrasyonun da  enzimlerin daha fazla bulunmasından dolayı daha fazla 

miktarda katkı maddesi kullanımı bu üretimin sağladığı diğer avantajlardan biridir. Azalan 

maya gelişimi ve şıradaki şekerlerin alkole dönüşüm yüzdesinin fazlalığı, fermente 

ekstraktın her bir ünitesinden daha fazla alkol elde edilmesini sağlar. Ayrıca, yüksek şeker 

yoğunluklu bira üretimi daha esnek ürün tipi sunmaktadır (Stewart vd., 1997). 
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3. FERMANTASYON İLE OLUŞAN YAN ÜRÜNLER 

 

Konuya özellikle aroma verici maddeler üzerinden bakılırsa üretimi yapılacak 

içkinin üretim koşulları ve ham maddeleri doğrudan etkilidir. Birayı örnek aldığımızda 

kavrulmuş malt, şerbetçiotu(humulus lupulus. L)  karakteristik aroma ve kokuların temel 

kaynaklarındandır. Öte yandan aroma maddelerinin en önemli kısmı alkol fermantasyonu 

sonucu maya tarafından üretilir. Mayanın ürün olarak karbondioksit ve alkol oluşturması 

haricinde ikincil Fermantasyon sürecinde yüksek alkoller, esterler, organik asitler, karbonil 

bileşikleri, azotlu bileşikler ve kükürtlü bileşikler yan ürün olarak doğrudan rol alır. 

 

3.1. Yüksek Alkoller 

 

Alkollü içkilerde miktar olarak en fazla bulunan aromadır. Keskin koku ve tat verir. 

Fuzel yağları olarak da adlandırılır. Maya tarafından Ehrilich yolu veya biyosentez 

yöntemiyle oluşturulur. Ehrilch yolunda aminoasitler söz konusudur. Oluşan ürünlerden 

bazıları keto asitler ve sonrasında aldehitlere kadar ilerleyen bir dizi organik reaksiyon söz 

konusudur. Biyosentez yönteminde ise ortamda aminoasit yokluğunda pürivat yolu ile 

şekerden keto asitler meydana gelir. Daha sonra yüksek alkoller oluşur. 

 

3.2. Esterler 

 

Konu aroma ve tat olduğunda en önemli parametredir. Alkollü içkilerin tamamında 

algılanan çiçeksi meyvemsi ve hoş aromaların temel yapısı esterlerdir. Birayı örnek 

aldığımızda 90-100 kadar ester tanımlanmış olup her birinin eşik aralığı ve algılanma 

durumu farklıdır. 

 

Çoğunlukla maya tarafından biyokimyasal yolla üretilir. İlgili alkol ve asetil- CoA 

arasında meydana gelen çeşitli enzimlerce katalizlenen reaksiyonlar sonucunda üretilirler. 

Ester üretiminde alkol asetil transferaz, etanol asetil transferaz, izoamil alkol transferaz 

enzimleri etkili olurlar. 
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Bileşik   Aroma Tanımı   Miktar(mg/L)          Algılanma Eşiği(mg/L) 

YÜKSEK ALKOLLER 

2-Metilpropanol  Alkol kokusu    4,5-6,6   100 - 200 

2-bütanol  Alkol kokusu    ≤1; 2-3   16 

1-Pentanol  Alkol kokusu, iyot benzeri  2-10   80 

2-Metilbütanol  Alkol kokusu, muz ve iyot benzeri  7- 33,9   65 

3-metilbütanol  Alkol kokusu, şarabımsı, tatlı  25- 122,5  70 

2-Pentanol  Alkol kokusu, meyvemsi, eterimsi  ≤1 ;8-41   45 

2-Oktanol  Hindistan cevizi, fındık, yağ benzeri 0,005   0,04 

1-okten-3-ol  Yeni kesilmiş çimenimsi   0,003   0,2 

2-Nonanol  Hindistan cevizimsi   0,01   0,075 

2-Dekanol  Hindistan cevizi, anason benzeri  0,005   0,015 

2-Feniletanol  Gül benzeri, parfümsü   5- 102   125 

2-(4-Hidroksifenil)etanol Kimyasal kokusu    2,8 – 40   200 

ESTERLER 

Etil asetat  Meyvemsi tatlı    8 – 47,6   21 - 30 

2-Bütil asetat  İyot ve plastik tutkalı benzeri  2   12  

2-Metilpropil asetat Muzumsu meyvemsi   0,01- 0,25  1,6 

2-Bütil asetat  Muzumsu, ester, tatlı   0,6 – 4   1,2 

3-Metilbütil asetat Muzumsu, esterimsi   0,6- 6,6   0,6 - 1,2  

2-Fenil asetat  Gül, bal, elma benzeri, tatlı  0,05 - 2    3,0 – 3,8 

Etil Bütanoat  Tereyağımsı, parfüm   0,04 - 2   0,4 

Etil 2-Metil-bütanoat Tatlı, meyvemsi    0,001-0,015              0,007- 0,020 

Etil 3-Metil-bütanoat Meyvemsi, İzovalerik, tatlı  0,05 – 2   0,4 

Etil hekzanoat  Elma benzeri, meyvemsi tatlı  0,07 – 0,5  0,17 - 0,21  

Etil oktanoat  Elma benzeri, tatlı meyvemsi  0,08- 1,5   0,37 – 0,9 

Etil dekanoat  Kaprilik, meyvemsi   0,01 – 1,0  0,57 – 1,5 

Etil Dodekanoat  Kaprilik, esterimsi   0,015 – 0,6  2 – 3,5 

Etil tetradekanoat Kaprilik     0,4   2 

 

Çizelge 3.1.. Yüksek alkol ve esterlerin miktarlarının algılanman eşikleri 

(Tangüler vd., 2010) 

 

3.3. Organik Asitler 

 

İçkilerdeki ekşi veya tuzlu tat oluşmasının sebebidir. Meyvemsi, peynirimsi ve yağ 

asidi gibi duyusal özellikler kazandırdığı da bilinir. Şekerlerin parçalanması sırasında 

trikarboksilik asit döngüsü aracılığıyla pürivattan oluşturulurken, bazıları hücre oluşumu 

ve yüksek alkole dönüşecek aminoasitlerin kullanımı sırasında meydana gelir. Ancak 

asitlerin çoğu yağ asitlerinin sentezi sırasında melanil- CoA’ dan oluşurlar (Erten ve 

Canbaş, 2003). 
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Bileşik   Aroma Tanımı   Miktar(mg/L)          Algılanma Eşiği(mg/L) 

Asetik asit   Asidik, sirkemsi   30- 280   175 – 200 

2-Hidroksipropanoik  asit   Asidik    28 – 532   400 

2- Oksopropanoik asit  Asidik    15 – 150   50 – 400  

Bütanoik asit   Bütirik, peynirimsi  0,5 – 3,3   2,2 

Propiyonik asit   Asidik, süt aroması  5   150 

Kaprilik asit       3,3 – 8,2   13 

Kaprik asit       0,1 – 2,0   10 

Laktik asit       28 – 400   400 

3- Metil bütanoik asit  Peynirimsi, bayat   0,1 – 3,4   1,5 

Hekzanoik asit   Kaprilik, sebze yağı  1 – 5,8    5,8 

4- Metil- 3- pentanoik asit      0,05 – 0,32  ≥1 

Oktanoik asit   Kaprilik    2 – 14,7   4,5 – 7,1 

2- Etilhekzanoik asit  Verniğimsi   0,3 – 2   20 

Dekanoik asit   Hayvan yağı kokusu  0,1 – 4   1,5 – 2 

Dodekanoik asit   Hayvan yağı kokusu  0,05 – 2,4  0,6 – 6,1 

2- Fenilasetik asit  Bal benzeri   0,93   2,5 

4-Hidroksi-3-metoksibenzoik  Vanilya, tatlı    1- 10   80 

asit 

Çizelge 3.2. İçkilerdeki organik asit miktarlarının algılanma eşikleri 

(Tangüler vd., 2010). 

 

 

3.4. Karbonil Bileşikleri 

 

Biralar söz konusu olduğunda 200’den fazla karbonil bileşiği tanımlanmış olup, bu 

bileşikler çeşitli aldehit ve ketonları içerirler. Bu aldehit ve ketonlar alkollerin okside 

olmuş şekillerini teşkil ederler ve içkinin aroması üzerine önemli rol oynar. Bu bileşiklerin 

birada bulunması istenmez. Bazı aldehit ve ketonların algılama eşikleri verilmiştir. 

(Çizelge 4.3.) 

 

Asetaldehit karbonil bileşiklerinin en önemlilerinden biridir. Toplam aldehitin 

yaklaşık %60’ dan fazlasını oluşturur ve Fermantasyon sırasında maya tarafından 

oluşturulur. 

 

Ketonlardan 2,3-bütanedion ve 2,3-pentanedion önemli uçucu bileşikler arasında 

gösterilip, karakteristik istenmeyen aromalar arasında bulunur. 
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Bileşik                                        Aroma Tanımı                                                                Miktar (mg/L)                    Algılanma Eşiği(mg/L) 

Asetaldehit  Elma kabuğu benzeri                                            1,2-2,4        15-25 

Formaldehit  Acımsı, meyvemsi, yanık koku                        0,002-0,009        400 
Glioksal    Yanık kokusu, acımsı                                   0,2-1,0        7000 

Benzaldehit  Acıbadem                       0,003-0,05               2,0 

Furfural   Kâğıt, karton aroması                                   0,01-1,0        150 
Pentanal    Çimenimsi, muz                           0,01-0,3        0,5 

2-metilbütanal  Meyvemsi ekşi, yeşil çimenimsi                                  0,01-0,3                         1,25 

3-metilbütanal  Olgunlaşmamış muz, elma benzeri                        0,01-0,3        0,6 
Hekzanal   Şarabımsı, aldehidik                     0,003-0,07                         0,35 

Oktanal   Portakal kabuğumsu, aldehidik                                  0,001-0,02        0,04 

Nonanal   Aldehidik                       0,001-0,014                         0,018 
(E)-2-Nonenal  Kağıt, karton aroması, bayat                                  ≤0,002        0,00011 

(E,Z)-2,6-Nonadienal  Salatalık, yeşil yaprağımsı                                           0,00074        0,00005 

Dekanal   Aldehidik, portakal kabuğumsu                         ≤0,003                         0,006 
(E,E)-2,4,Dekadienal  Yağımsı, aldehidik                                   ≤0,00068        0,0003 

Dodekanal   Kaprilik, aldehidik                  ≤0,003                         0,006 

2-Okzopropanol  Ekşi süt benzeri, biberimsi                 0,04-6        10 
Hidroksipropanon  Tereyağımsı                  15-30        70 

3-hidroksi-2-bütanon  Meyvemsi, odunumsu                                  1-10                                     17 

2,3-bütanedion (diaetil) Diasetil benzeri, tereyağımsı                 0,01-0,4         0,07-0,2 
2,3-pentanedion  Diasetil benzeri, meyvemsi                 0,01-1,15         0,9 

Aseton   Aseton meyvemsi                  0,01-0,02          200 

2-Bütaon   Aseton, verniğimsi                  0,01-0,06         80 
2-Pentanon  Verniğimsi, yasemin, sardunya                                  0,02         30 

2-Hekzanon  Keton, rokfor peyniri                   -                           4,0 

2-Heptanon  Verniğimsi, keton, şerbetçiotu                          0,004-0,11         2,0 
2-Nonanon  Ketonik, verniğimsi                                0,03                          0,2 

β-lenon   Menekşe ve sedir ağacı kokusu                         0,001-0,003                          0,15 

Humuladienon  Baharatımsı, otumsu                          0,01-0,08           0,1 
2-Oktanon   Verniğimsi, keton                                   0,01          0,25 

2,3-Hekzanedion  Çileğimsi, diasetil                         ≤0,01                          15 

Asetol, hidroksiaseton Tereyağımsı                  15-30          70 

 

Çizelge 3.3.. Bazı aldehit ve ketonların içkilerde algılanma eşikleri 

(Tangüler vd., 2010). 

 

 

3.5. Azotlu Bileşikler 

 

Alifatik ve aromatik aminler, piroller, piridinler ve pirazinler gibi bileşikler bu grup 

altındadır. Bu bileşikler malttan veya fermantasyon sırasında aminoasitlerin 

dekarboksilasyonu yoluyla oluşurlar. Alifatik ve aromatik aminler küçük miktarlarda olsa 

da aromayı doğrudan etkilerler. Azotlu bileşikler arasında bir diğer önemli unsur 

pirazinlerdir. Koyu renkli kavrulmuş maltlardan elde edilen ürünlerde algılanma eşikleri 

oldukça fazladır. 

 

 

 



31 
 

3.6. Kükürtlü Bileşikler  

 

Düşük algılanma eşiklerine sahip aroma bakımından aktif bileşiklerdir. Bazı azotlu 

ve kükürtlü bileşiklerin algılanma eşikleri verilmiştir.(bkz. Çizelge 4.4.) Bu bileşiklerin 

kontrolü zordur. Olmaması istenen bileşiklerin başında gelirler. Maya tarafından 

sentezlenen temel uçucu kükürt bileşikleri, kükürt dioksit ve hidrojen sülfit olup yüksek 

konsantrasyonlar da kötü kokulara sebep olurlar. 

 

  
Bileşik   Aroma Tanımı   Miktar(mg/L)  Algılanma Eşiği(mg/L) 

AZOTLU BİLEŞİKLER 

Etil amin       0,11 – 0,3   ≥1,6 

Dimetilamin      0,01 – 0,76  ≥4,6 

Trimetilamin  Balığımsı    0,03 – 0,06  ≥0,2 

2-Metilpropilamin      0,01 – 0,22  ≥0,73 

3-Metilbütilamin      0,01 - 0,16   ≥0,44 

2-Aminoastofenon  Bayat, mumsu, limonumsu, üzümsü 0,001 -  001  0,006 

N-Metiltriamin  Pişmiş meyvemsi   5   20 

Etil nikotinat  Kağıdımsı parfüm, hububatımsı  1,4 – 1,5     2 

Metil nikotinat  Parfümsü    ≤0,01   - 

2-Fenil etil nikotinat  Parfümsü    ≤0,01   - 

Pirazin       ≤0,2 – 0,4   - 

Metilpirazin  Kızartma kokusu, toprağımsı  0,01- 0,07   1,0 

Etilpirazin       0,01 – 0,001  - 

Dimetilpiridin      ≤0,001   - 

2,3- Dimetilpirazin  Tatlı, okside olmuş  toprağımsı  0,015   0,02 

2,5- Dimetilpirazin  Tatlı, ekmeğimsi, kuş üzümü  fidanı ≤0,01 – 0,11  0,05 

2,6- dimetilpirazin  Esterimsi, kağıdımsı, maltımsı  0,035   0,1 

KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER 

Hidrojen sülfit (serbest) Kükürtsü, çürük yumurta benzeri≤0,02   0,005 – 0,006 

Hidrojen sülfit ( toplam)      ≥0,0005   ≥0,005 

Kükürt dioksit ( serbest) Kükürtsü, yanmış kibrit benzeri  0,2 – 2,3   25 

Kükürt dioksit(toplam) Kükürtsü    0,2 – 2,36   ≥25 

Dimetilsülfit  Pişmiş sebze(mısır), et suyu  0,02- 0,2   0,033 

Di- izopropilsülfüt  Pişmiş sebze, etimsi   -   0,02 

2- Asetiltiazol  Bayat ekmek, pastörizasyon aroması 0,001- 0,01  - 

Metanetiol  Yumurta kokusu    0,01 – 0,2   0,0015 – 0,003 

Etanetiol   Yumurta, soğan, sarımsak kokusu ≤0,02   0,0005 – 0,01 

Metiltiometan  Pişmiş sebze (mısır)   0,01 – 0,2   0,020 – 0,068 

Metilditiometan  Pişmiş sebze , soğan   0,001- 0,003  0,003- 0,05 

Etiltiometan  Pişmiş sebze( soğan, sarımsak)  ≤0,005   0,0012 – 0,003 

Etilditiometan  sarımsak, kükürtsü   ≤0,01   0,02 – 0,4 

3- (metiltio)-1- propanol Pişmiş patates   0,05 – 1,3   2,0 

3- Metil- 2-Büten-1-tiol Işık aroması   ≤0,03   0,001- 0,0032 

3- (Metiltio)- propanol Pişmiş patates, sabunsu  ≤0,05   0,0016 – 0,04 

3- (metiltio) propil asetat Mantarımsı, metalik, kükürtü  0,01 – 0,1   0,6 

(1-Metiletil)-tiran  Soğanımsı, sarımsağımsı  0,0015   ≤0,01  

 

Çizelge 3.4.. Bazı azotlu ve kükürtlü bileşiklerin algılanma eşikleri 

(Tangüler vd.,2010). 

 

Bu bileşikler haricinde dikkate alınması gereken uçucu fenoller, laktonlar ve 

terpenler gibi bileşiklerde bulunur.  
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4. FERMANTASYON ENDÜSTRİSİ 

 

 Türkiye bira üretiminde %90’ından fazlası yurtiçi tüketim için gerçekleştirilmekte 

ve kişi başına tüketim artışları paralelinde üretiminde arttığı görülmektedir. Turizm 

sektöründeki gelişmeler de diğer içeceklerde olduğu gibi bira üretimini de etkilemektedir. 

 

Şarap üretimi daha çok Marmara, Trakya Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde 

yoğunlaşmıştır. Klasik yöntemler haricinde modern yüksek kapasiteli tesislerde de faaliyet 

göstermektedir. 

 

İçki sektörü Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde 

20.01.2001 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile distile alkollü içkiler başta olmak üzere bazı 

içki üretim, ithalat ve ihracatında ki devlet tekeli ortadan kaldırılmıştır (Avrupa İşletmeleri 

Ağı, 2009). 

 

4.1. Rakamlarla Sektör 

 

4.1.1. İthalat 

 

Ülkemizde ki sosyal ve kültürel etkenlerin sebebiyle gelişmesi fazla sağlanamamış 

sektörlerden biri olan alkollü içki sektörü ithalat rakamları söz konusu olduğunda dış 

pazarlara bağımlı bir haldedir. 2008 yılında alkollü içkiler arasında en çok viski ithal 

edilmiştir. 8.77 milyon dolar olarak gerçekleşen viski ithalatının %88.5’ ini viskinin 

anavatanı olan İskoçya ve İngiltere topraklarından sağlanmıştır. Rakam olarak 2.26 milyon 

dolara tekâmül eden bu ihraç kalemi, aynı zamanda İngiltere devleti için kendi 

ekonomisinde en önemli gördüğü ihracat kalemlerinden biridir. Bu verileri sırasıyla 

ABD’den 637 bin dolarlık, Kanada ‘dan 143 bin dolarlık ithalat sağladık. Bu veriler yıllar 

ilerledikçe daha farklı sonuçlar ortaya çıkarmaya da sebebiyet verdi. 2014 yılı geldiğinde 

Uzakdoğulu atılımcıların başarıyla viski üretiminde önemli bir bölge haline geldiler.  

 

Bu başarılarına sebep olarak uluslararası etkinliklerde üretimlerini sağladıkları 

viskilerin yüksek puanlar almaları olarak gösterildi. Bu gelişme ülke ekonomilerine milyar 

dolarları bulan rakamlarda gelir elde etmelerini sağlamıştır. 
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Viskiyi takip eden bir diğer ürün olarak şarap, aynı 2008 verilerine göre 4.56 

milyon dolarlık bir rakamla en çok Fransa’dan ithal edildi. Bu sırayı İtalya, İspanya ve Şili 

takip etti. 

 

Şarabı takip eden diğer ürün olarak o yıl 4.49 milyon dolarlık toplam ithalat ile 

votka oldu. Bu ürünü 2 milyon dolara yakın miktar ile en çok Rusya Federasyonundan 

temin edildi. 

 

Toplam 2.19 milyon dolarlık 2008 yılı likör ithalatı en çok İtalya, Hollanda ve 

İngiltere’den sağlanmıştı. 

 

Litre bazında en çok ithal ettiğimiz fakat değer olarak çok gözükmese de 1.36 

milyon dolarlık bira ithalatı da ise, dünya bira ihracatında lider ülke Meksika ve sırasıyla 

Hollanda, İngiltere’ den sağlamış olduk. 

 

İthalat miktarı fiyat konusundan dolayı düşük seviyede olan konyak, 200 bin 

dolarlık rakamları bulan seviyede en çok Fransa’dan ülkemize giriş yaptı. Yarım milyon 

dolar seviyesinde bir miktarla cin ise en çok İngiltere’den ülkemize ithal ediliyor.(T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, 2009) 

 

Bu ithalat ürünlerinde 2008 yılı verilerine göre çizelgede değerler gösterilmiştir. 

(Çizelge 4.1.) 

 
Ürün Adı  2006  2007  2008 

 M D M D M D 

Bira 2.019 1.406 1.159 1.222 1.291 1.360 

Şarap 1.511 3.238 1.207 3.132 1.438 4.561 

Konyak 11 106 16 142 20 212 

Viski 1.614 5.764 1.755 6.609 2.226 8.774 

Cin 270 574 190 458 266 565 

Votka 1.711 2.952 1.614 3.298 2.131 4.493 

Likör 527 1.839 527 1.664 691 2.199 

 

Çizelge 4.1. 2008 yılı verilerine göre ülkemize ithal edilen alkollü içkilerin verileri 

M:1.000 litre, D: 1.000$ (TUİK, 2008) 
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4.1.2. İhracat 

 

Ülkemiz piyasasında alkollü içkilerin en önemli ihraç kalemi olarak bira yer 

almaktadır. 2007 yılından bir önceki yıla göre ihraç değeri yaklaşık %7, 2008 yılında ise 

%35 oranında artış göstermiştir. Birleşmiş milletler ambargosu nedeniyle 2002 ve 

öncesinde bira ihracatı yapılamayan Irak’a 2006 yılında 22,1 milyon dolarlık ihracat 

rakamını, KKTC 6,7 milyon dolarla izlemiştir. BAE, Azerbaycan, Bahreyn, Lübnan, 

Kanada ve İngiltere bira ihraç ettiğimiz diğer ülkeler arasında yer almıştır.  

 

Birayı dünya içki piyasasında bizimle özleştirilmiş içkimiz olan rakı takip etmiştir. 

Toplam 25 milyon dolarlık ihracatın çoğunu Avrupa birliği ülkelerinden en fazla Almanya 

Fransa ve Belçika ülkeleri sağlamıştır.  

 

Şarap ihracatımız ise 2008 yılında diğer yıllara göre %13,5’lik bir azalma 

göstermiştir(T.C Ekonomi Bakanlığı, 2009). 2008 yılı içki ihracat rakamları tabloda 

verişmiştir (Çizelge 4.2.).  

 

Ürün Adı  2006  2007  2008 

 M D M D M D 

Bira 75.895 41.454 81.008 44.356 102.904 59.944 

Şarap 6.258 8.535 9.468 9.204 2.530 7.964 

Votka 45 103 101 232 211 378 

Rakı 4.178 17.574 4.836 21.003 5.260 25.148 

Meşrubat 131.547 21.466 118.832 21.262 110.729 22.295 

 

Çizelge 4.2. 2008 yılı verilerine göre ülkemizin ihraç ettiği alkollü içki verileri  

M: 1.000 litre, D: 1000$ (TÜİK, 2008) 

 

 Ülkemiz verimli ve geniş bir toprak alanına sahip, dünya piyasasında çok önemli 

bir gelir kaynağı olan bu sektörde yeterli yatırım ve imkânlarla söz sahibi olunabilir.  
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4.1.3. Dünya Ticareti 

 

Dünya alkollü içkiler piyasasında, 2008 verilerinde ilk sırada litre ve değer bazında 

şarap yer almıştır. Bu ürünü viski votka ve cin gibi diğer distile alkollü içkiler izlemiştir. 

Bu piyasanın toplam dış ticaretini Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş 

ülkelerin kendi aralarında yaptığı ticaret oluşturmaktadır. 

 

Ürün Adı  2005  2006  2007 

 M D M D M D 

Bira  8.791 7.511 9.837 8.243 10,973 9.063 

Şarap 8.107 7.511 8.343 21.236 8.752 23.035 

Distile Alkollü İçki 3.497 17.354 3.653 18.745 3.278 17.525 

Alkolsüz İçkiler 11.179 7.933 12.125 8.763 13.835 11.142 

 

Çizelge 4.3. Dünya alkollü içki ticareti ihracat 2008 verileri M:1.000.000 litre, 

D:1.000.000$ (FAOSTAD Database, http://www.fao.org) 

 

2007 yılında dünya şarap ihracatının değer olarak yaklaşık %34’ünü 2.89 milyar 

dolar ile Fransa gerçekleştirdi, Bu ülkeyi %19’luk piyasa hacmiyle İtalya 2.08 milyar 

dolarla takip etti. 

 

İthalat rakamlarına göre incelersek 2007 yılında en fazla şarap ithalatı yapan ülke 

4.18 milyar dolar ile ABD, 4.17 milyar dolar ile İngiltere 4.43 milyar dolarla Almanya 

ülkeleri sıralanmıştır. Kanada,  Japonya ve Belçika’ da önemli şarap ithalatçılarındandır. 

 

Litre bazında en fazla ama değer konusunda çok görünmeyen bira ise 2008 yılında 

9.06 milyar dolarlık rakamla toplam dünya içki piyasasında rakamsal yerini aldı. Bu 

ihracatın 1.82 milyar dolarlık kısmını Meksika, 1.78 milyar dolarını Hollanda ve 1.04 

milyar dolarını Almanya oluşturdu. Belçika, İngiltere, Danimarka ve İrlanda devletleri de 

diğer önemli bira ihracatı yapan ülkeler arasındadır.  

 

Distile alkollü içkiler söz konusu olduğunda gelişmiş ülkeler yine üst sıralarda yer 

aldı. 5.28 milyar dolarlık ihracatıyla İngiltere en çok ihracat yapan ülkedir(T.C Ekonomi 

Bakanlığı, 2008).  

 

http://www.fao.org/
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Gelişmiş ülkelerin tamamında bu sektörün ülke ekonomilerine katlısı muazzam 

seviyededir. Topraktan itibaren çeşitli yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen bu ürünlerin 

hammaddeyi yetiştiren çiftçiden, tüketiciye ulaşana kadar birçok kez katma değere 

uğradığı ve kazanç sağladığı defalarca kez hesaplanmıştır. 

 

 

 

Ürün Adı  2005  2006  2007 

 M D M D M D 

Bira  8.418 7.369 9.083 7.921 10.415 9.989 

Şarap 7.761 20.445 8.186 21.249 8.389 23.169 

Distile Alkollü 

içkiler 

3.152 15.669 3.347 16.578 3.124 18.783 

Alkolsüz içkiler 9.271 6.772 10.819 7.826 12.258 9.411 

 

Çizelge 4.4. Dünya alkollü içki ticareti ithalatı 2008 verileri M: 1.000.000 litre, 

  D: 1.000.000$ (FAOSTAD Database, http://www.fao.org) 

  

4.2. Bira, Şarap ve Likörler         

           

 Tarihi neredeyse tarım kadar eski olan bira günümüzde birçok kültürde su ve 

çaydan sonra en fazla tüketilen sıvıdır. 

 

TSE tanımına göre şarap, yalnız taze üzüm veya şıranın Fermantasyonu ile elde 

edilen alkollü bir içkidir (Anonim,1976). Bir diğer tanımı Canbaş (1992) şarap, tamamı 

ezilmiş taze üzümlerin veya üzüm şırasının etil alkol Fermantasyonuna terk edilmesi 

sonucu elde edilen alkollü içkidir. 

 

Şarabın resmi tarihi bira kadar eskilere uzanmıyor. İlk bulgular şarabın M.Ö. 5000 

yıllarına dayanıyor. Yakın zamana kadar şarabın kökeninin ilk Gürcistan sınırları içindeki 

bağ bölgelerinde üretildiği sanılıyordu. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise bu durum 

değişerek İran topraklarından dünyaya yayıldığını ortaya çıkardı. İran’ın Zağros dağları 

eteklerinde Hacı Firuz Tepe alanında şarap üretildiğine dair kanıtlar Gürcistan’da bulunan 

kalıntılardan daha eski zamanlara dayanıyordu (Yalçın,2003). 

 

 

http://www.fao.org/
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Türkiye, dünyanın bağcılık için en verimli ılıman iklim kuşağındadır. Bu coğrafi 

durum Vitis Vinifera şaraplık üzüm çeşitlerinin tümünün topraklarımızda yetişmesine 

sebep olur. Ülkemizde 1100-1200 çeşit üzüm yetiştirmekte olduğu tahmin edilmektedir. 

Ancak bu türlerden sadece 34’ ü şarap yapılabilecek uygunluktadır. Tek üzümden yada 

harman olarak iki çeşitte üretim yapılmaktadır (Özay vd., 2005).    

 

İçki ispirtolarının, meyve suyu ve ekstrakları veya drog olarak adlandırılan tohum, 

kök, kabuk, çiçek, yaprak gibi bitkisel ürünlerin şeker ve damıtık içki ile yapılan 

karışımlara likör ismi verilebilir. 

 

Dünyanın birçok yerinde iklim koşullarından dolayı farklı meyve ve bitki türleri 

bulunur. Ülkeler topraklarında yetişen bu bol ürünleri farklı yöntemlerle damıtık içkiyle bir 

araya getirerek kendi iç piyasalarına ve ihracat yöntemiyle ekonomilerine büyük katkıda 

bulunurlar.  

Tarihsel süreci çok eskilere dayanmasa da orta çağ zamanında din adamlarının 

hastalıklara karşı ilaç arayışları çeşitli meyve ve bitkilerin farklı yöntemlerle bir araya 

getirilerek değişik içki türlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlandığı görülmüştür.  

 

Muz, şeftali, ananas, ahududu gibi meyveler yoğun kullanılırken süt ve baharatların 

ilavesiyle yapılan birçok likör türü vardır. 

 

4.3. Distile Alkollü İçkiler 

 

Üreticilerin şirket politikaları ve sattıkları ürünlere göre hammaddeleri 

değişmektedir. Alkollü içki üretimi için nişasta kaynağı bir hammadde tercih edilmektedir. 

Bu ürün coğrafi koşullara göre ve üretimi bolluğuna göre değişmektedir. Tahılları tercih 

eden ülkeler arpa, buğday, çavdar, mısır ve pirinçle birçok farklı ürün elde etmektedir. 

Alkollü içkilerin neredeyse tamamında ilk Fermantasyon sonucu %4-9 arasında bir alkol 

değeri elde edilir. Sonrasında yapılan işlemler karakteristik diğer içki türlerini ortaya 

çıkarmıştır. 
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Votkasıyla tanınan Rusya geniş topraklarında en fazla üretilen patatesi nişasta 

kaynağı olarak çok kullanır. Bu sayede normal şekilde tüketimi iç piyasasında ve 

ihracatında çok olamayacak bir hammaddeden farklı bir ürün elde ederek dünya 

piyasasında pay sahibi olmaya çalışır. Yaygın olarak kullanılan patatesin ilk 

Fermantasyonundan sonra %10 ‘un altında bir alkol değeri vardır. İkinci bir Fermantasyon 

sürecinden sonra devreye basit damıtmaya benzer destilasyon üniteleri girer. Bu araçlara 

imbik ismi verilir. Çağlara göre imbiklerin yapısı da değişmiştir. Pirinç ve çelik gibi 

alaşımların haricinde bakır ve alüminyum tanklar kullanılarak alkol oranı arttırılmaya 

çalışılmıştır.  

 

Amerika kıtasında ise iklim bol miktarda mısır ve çavdar yetişmesine olanak sağlar. 

Devletler bu tahılları kullanarak özellikle viski üretiminde yüksek Pazar payına sahiptir. 

Amerika viski üretiminde dünyada en üst sıralardadır. Kentucky eyaletinde üretimi 

gerçekleştirilen bu ürün yasalar gereği en az %51 oranında mısır bulundurmak zorundadır. 

Bu sayede üretimi çok yüksek olan tahılın ekonomiye en yüksek katkısı sağlanmış olur.  

 

Özellikle viskinin anavatanı olan İskoçya’ da 200’ün üzerinde damıtım evi 

bulunmaktadır. Tek başına bir sektör ülke vatandaşlarının en üst geçim kaynağıdır. 

Arpanın bol kullanıldığı bu içki türü İskoç coğrafyasının mineral zengini suları ve yıllarca 

bekletilen fıçılarından dolayı dünyanın en saygın içkisidir. İskoç yasalarına göre bir içkiye 

viski denebilmesi için en az 3 yıl boyunca meşe fıçılarda dinlendirilmesi gerektiğidir. Her 

ne kadar üreticiler bu süreyi abartıp en düşük 12 yıl meşe fıçılar da dinlendirilmiş 

viskilerini piyasaya sürseler de onlarca yıl bekleyen ve yüksek değerlere satılan ürünlerde 

mevcuttur. Alkolün uçucu olması ve yıllarla ölçülen bir sürede fıçıda bekletilmesi sonucu 

bir kısmının fıçının gözeneklerinden gökyüzüne uçtuğu inancı bölge halkınca ‘’meleklerin 

payı’’ deyimini dünyaya yaymıştır.  

 

Uzakdoğu’ya geldiğimizde sulak arazilerde pirinç yetiştiriciliği çok yaygındır. Bu 

tahılı birçok alkollü içkide deneyen bölge insanları son yıllarda viski üreticilinde de yüksek 

başarılara imza atmışlardır. 

 

Jamaika ve Küba bölgelerinde şeker kamışının kolayca şıra haline getirilip 

damıtılmasıyla korsanların dünyaya meşhur ettiği rom içkisi üretilmiştir.  
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Votkayla aynı prosesle üretilen cin içkisi ise daha aromatik özelliklere sahip 

olabilmesi için çeşitli bitki kökleriyle harmanlamıştır. Ana malzemesi ardıç ağacının özü 

olan cin çoğu toplumda çok daha sağlıklı bir içki olarak görülür.  

 

Tarihsel ve bölgesel değişiklik gösteren bu ürünleri daha teknik incelersek viski, 

tahıl brendisi, konyak, brendi, meyve brendisi, ardıç aromalı içkiler, votka, likör ve rakı 

olarak sınıflandırabiliriz. 

 

 

4.3.1. Viski 

 

Tahıl mayşelerinin (pirinç hariç) malt enzimleri veya başka enzimlerle 

şekerlendirilmeleri sonrasında maya ilavesiyle Fermantasyon sürecinden sonra tat ve 

kokusunu koruma için hacmen en fazla %94,8 alkole kadar imbiklerle distile edilmesi 

olayıdır. Proses, en az 3 yıl boyunca 700 litreden küçük hacimli meşe fıçılarda 

olgunlaştırılmasıyla devam eder (Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 2003).  

 

 

4.3.2. Tahıl Brendisi   

 

Tahıl mayşelerinin Fermantasyonu ve kullanılan hammaddelerinin tat ve kokusunu 

korumak için hacmen en fazla %95 alkole kadar distile edilmesi suretiyle elde edilen 

distile alkollü içkidir(Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 2003). 

 

4.3.3. Konyak 

 

Şarabın veya kuvvetlendirilmiş şarabın hacmen en fazla %86 alkole kadar 

distilasyonundan veya şarap distilatının hacmen enfazla %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 olgunlaştırılması gereken içkidir. Fransa topraklarında ki 

konyak bölgesindeki yetiştirilen üzümlerden elde edilen brendi sınıfı olarak patentlen 

dirilmiştir (Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 2003). 
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4.3.4. Brendi 

 

Doğrudan konyak distilatından veya üründeki toplam alkolün %50’sini geçmeyecek 

miktarda hacmen en fazla %94,8 alkole kadar distile edilmiş şarap distilatı katılarak 1000 

litreden büyük fıçılarda en az bir yıl, daha küçük hacimli fıçılarda en az 6 ay 

olgunlaştırılmasıyla elde edilen içkidir (Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 2003). 

 

4.3.5. Meyve Brendisi 

 

Çekirdekli veya çekirdeksiz taze ve olgun meyvelerin veya şıralarının alkol 

Fermantasyonu ve kullanılan meyvelerin tat ve kokusunu korumak amacıyla hacmen en 

fazla %86 alkole kadar distile edilmesiyle elde edilen içkidir. Çekirdekli taze meyvelerden 

elde edilen içkilerde, hidrosiyanik asit miktarı %100 alkol üzerinden hektolitrede en fazla 

10 gram olmalıdır (Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 2003). 

 

4.3.6. Ardıç Aromalı İçkiler 

 

Tarımsal kökenli etil alkole veya tahıl brendisine ardıç tohumu (yuniperus 

communis) ile tat ve koku kazandırılması suretiyle elde edilen distile alkollü içkidir. Gıda 

katkı maddeleri tüzüğünde yer alan aroma maddeleri ve aromatik bitkiler kullanılabilir. 

Ancak az miktarda da olsa ardıç karakteri hissedilir boyutta olmalıdır. Distile cin 

üretiminde, geneksel yöntemler ve imbikler kullanılırken ardıç tohumu ve diğer aromatik 

bitkilerin ilavesi yapılmasıyla karakteristik aromalar ön plana çıkartılır (Distile Alkollü 

İçkiler Tüzüğü, 2003). 

 

4.3.7. Votka 

 

Tarımsal kökenli etil alkolün hammaddesinden gelen organoleptik özelliklerinin 

kontrollü olarak azalması sonrasında rekrifikasyon ve aktif kömür filtrasyonu sonrasında 

basit distilasyon işleminden sonra elde edilen distile içkidir. Saf ve sert bir yapıda olması 

üreticilerin tüketicilere daha yumuşak içkiler sunabilmek adına çeşitli aroma maddeleri 

karıştırarak sunulmuş marka ve modelleri de mevcuttur (Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 

2003). 
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4.3.8. Likörler 

 

Tarımsal kökenli etil alkolün tatlandırıcılar, meyveler süt ve krema ürünleri, 

aromatik şaraplarla tatlandırılmasıyla elde edilen distile alkollü içkidir. Şeker miktarı 

invert şeker cinsinden litrede en az 100 gram olmalıdır(Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 

2003).   

 

4.3.9. Rakı 

 

Tarımsal kökenli etil alkolün suma ile karıştırılmasıyla, 5000 litre veya daha küçük 

hacimli geleneksel bakır imbiklerde anoson tohumlarıyla(pimpinella anisum) ikinci kez 

distile edilmesiyle elde edilen yüksek alkollü içkidir.  

 

Ürünlerdeki toplam alkolün %65’i suma olmalıdır. Hazırlandığında rafine beyaz 

şeker kullanılmalı, şeker miktarı litrede en fazla 10 gram olması gerekmektedir(Distile 

Alkollü İçkiler Tüzüğü, 2003).  

 

Tarımsal kökenli etil alkol hammaddeleri olarak: 

 Yenilebilir meyveler ve konsantreleri 

 Yenilebilir sebzeler 

 Tahıllar 

 Unlar, nişasta glüten, inulin 

 Şeker pancarı, şeker kamışı 

 Diğer şekerler, şeker şurupları, karamel, bal 

 Melaslar (Distile Alkollü İçkiler Tüzüğü, 2003).  
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Çizelge 4.6. Distile alkollü içkilerin özellikleri (Distile Alkollü İçkiler 

 Tüzüğü, 2003). 

 

ÖZELLİKLER  

Organoleptik Özellikler  Ham maddesine özgü başka koku ve tat 

Bulunmamalı 

Alkol Miktarı (hacmen) 96,0 

Toplam asitlik en fazla (%100’lük asetikasit olarak 

gram/hekto lt) 

1,5 

Esterler en fazla(%100,’lük alkolde etil asetat 

olarak gram/hekto lt) 

1,3 

Aldehitler en fazla (%100’lük alkolde asetaldehit 

olarak gram/hekto lt) 

0,5 

Yüksek Alkoller en fazla  (%100’lük alkolde  

metil-2 propanol olarak gram/hekto lt) 

0,5 

Metanol en fazla (%100’lük alkolde  

gram/hekto lt) 

50 

Buharlaşma Kalıntısı en fazla (%100’lük alkolde 

gram/hekto lt 

1,5 

 

Çizelge 4.7. Tarımsal kökenli etil alkolün özellikleri (Distile Alkollü İçkiler 

 Tüzüğü, 2003).   

 

Distile içkiler listesi oldukça geniştir. Ülkelerin temel politikaları üretimini 

sağladıkları doğal hammaddelerin başkalaşım yaşayarak şişelenip satılmasıyla yüksek kar 

elde etme çabalarıdır. Bu sektör çeşitli yüzdelerde ülkelerin iç politikalarına göre 

vergilendirilmiştir.    

 

ÖZELLİKLER 

 

Rakı 

 

Viski 

 

Tahıl 

Brendisi 

 

Konyak 

 

Brendi 

 

Meyve 

Brendisi 

 

Ardıç 

aromalı 

İçkiler 

 

Votka 

 

Ornagoleptik 

karakter 

 

Kendine 

özgü 

 

Kendine 

özgü 

 

Kendine 

özgü 

 

Kendine 

özgü 

K

endine 

özgü 

 

Kendine 

özgü 

 

Kendine 

özgü 

 

Kendine 

özgü 

 

Alkol miktarı 

en az (hacmen) 

 

40 

 

40 

 

35 

 

37,5 

 

36 

 

37,5 

 

37,5 

 

37,5 

 

Toplam uçucu 

madde miktarı 

/gr/hekto lt) 

 

100 

veya 

daha 

fazla 

 

100 

veya 

daha 

fazla 

 

100 

veya 

daha 

fazla  

 

125 

veya 

daha 

fazla  

 

200 

veya 

daha 

fazla 

   

 

Metanol en 

fazla (gr/ hekto 

lt) 

 

150 

 

50 

 

50 

 

200 

 

200 

 

1000 

 

50 

 

50 

Yüksek 

alkoller en 

fazla (gr/hekto 

lt 

 

200 

 

350 

 

350 

 

500 

 

500 

 

2000 

 

350 

 

0,5 
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