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Değerli okuyucular,

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başla-

masıyla birlikte çocuklarımız için yapa-

cağımız okul alışverişi telaşı da başlamış 

oldu. Her eğitim ve öğretim döneminde 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak 

özellikle velilerimize kırtasiye alışverişi ko-

nusunda önemli hatırlatmalarda bulunu-

yoruz. Çünkü kurum olarak ve özelde de 

birer veli olarak çocuklarımızın sağlığını 

önemsiyoruz.

Birçok üründe olduğu gibi kırtasiye ürün-

lerinde de laboratuvarlarımızda ürünün 

performansını ve sağlığa zararlı maddeler 

içerip içermediğini ilgili mevzuatlar çerçe-

vesinde teste tabi tutuyoruz. Bu testlerin 

sonucunda eğer ürün ilgili standarda ve 

mevzuatlara uyuyorsa o ürüne TSE Belgesi veriyoruz. Ancak kamuoyu TSE Belgeli ürün talep etme-

diği için maalesef üreticiler de gelip bizden belge alma gereği duymuyorlar. Bu durumda da piyasada 

başıboş ve denetimsiz bir kırtasiye malzemeleri doluluğu söz konusu oluyor.

Markalı olması ya da fiyatının düşük olması ürünlerin kimyasal bir zehir içermediği anlamına gelmiyor. 

Bu yüzden tüketicilerimizin mutlaka TSE Belgesini talep etmesi gerekiyor. Kırtasiye malzemeleri üre-

ticileri ve dağıtımcıları bu konuda duyarlı olmalıdır, çünkü burada çocuklarımızın sağlığı söz konusu.

Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri esnasında bir beslenme çanta-

sını alıp numune olarak bize gönderdi. Tebliğe göre içerisindeki ağır metal oranı binde 1’i geçmemesi 

gerektiği halde laboratuvarımızda yapılan testler sonucunda bu oran binde 1,6 olarak tespit edildi; 

ürünün içeriğinde 16 kat daha fazla oranda kanserojen madde bulundu. Bunlar doğrudan doğruya 

çocuklarımızın sağlığını tehdit eden ürünler. Bu sebepten dolayı bu ürünlerin mutlaka test edilmesi ve 

uygunluğunun belgelendirilmesi şart. Tüketicilerimizin bu konuda bilinçli olması lazım. Aynı zamanda 

tüketici dernekleri de bu konunun üzerinde ehemmiyetle durmalıdır.

Tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterecekleri hassasiyet, 

üretici firmaların bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacak zorlayıcı bir unsur olacaktır. 

Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken çocuklarımızın sağlığı için bir kez daha tüm velilerimize TSE Mar-

kalı ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuyor ve tüm çocuklarımıza başarılı ve sağlıklı bir eğitim 

ve öğretim diliyorum.

Saygılarımla.
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‘Yaşamın Her Alanında Tasarım’ temasıyla 31 Ağustos- 

9 Eylül 2012 tarihleri arasında süren 81. İzmir Enternas-

yonal Fuarı (İEF), Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda 

düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine yerli ve ya-

bancı üst düzey yöneticilerin yanı sıra halk da yoğun 

ilgi gösterdi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 

Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, TBMM Başkan 

Vekili Güldal Mumcu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkan Vekili Adnan Keskin, CHP Genel Başkan Yar-

dımcıları Haluk Koç, Perihan Sarı, İzmir ve Hatay Mil-

letvekilleri, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Hatay Valisi 

M. Celalettin Lekesiz, Çanakkale Valisi Güngör Azim 

Tuna, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başka-

nı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu 

Kavak, TSE Ege Bölge Koordinatörü Topel Gül, oda 

başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, rektörler, 

ilçe belediye başkanları katıldı. Törende onur konuğu 

Latin Amerika ülkeleri, Arjantin Cumhuriyeti, Ekvator, 

Meksika ve Peru Cumhuriyeti’nin büyükelçileri ile 15’i 

bakan düzeyinde olmak üzere toplam 20 yabancı ülke-

nin temsilcisi de hazır bulundu. 

İEF’nin açılışında, Küba Müzik Grubu ‘’Grula’’ ile 

Müslüman, Yahudi ve Hristiyan dinine mensup Türk 

vatandaşlarından oluşan yapısıyla 2012 Nobel Barış 

H
A

B
ER

LE
R

81. Kez Coşkuyla “Merhaba”

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 81. yılında kapılarını 

"Yaşamın Her Alanında Tasarım" temasıyla açtı. 
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Ödülü’ne aday olan ‘’Antakya Medeniyetler Korosu’’ 

mini birer konser verdi. Fuarın açılışı, protokol konuş-

maları ile sürdü. 

Törende ilk konuşmayı yapan İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, 

kazandığı askeri zaferin özgüveniyle büyük bir kalkın-

ma hamlesine soyunan Türkiye Cumhuriyeti’nin gurur 

projesi olduğunu belirtti. Fuarın, işgal sonrası yangın 

yerine dönen güzel İzmir’i yeniden yaratma çabasın-

daki Behçet Uz’un en büyük hayali olduğunu hatırlatan 

Başkan Kocaoğlu, “Bu fuar, binlerce yıllık tarihe sa-

hip bir kentin, çağdaş dünyaya açılma adına attığı en 

önemli adımdır. Başta Ulu Önderimiz olmak üzere; bu 

gururu, bu onuru bizlere yaşatan herkesi saygıyla, şük-

ranla ve minnetle anıyoruz” dedi. İzmir’in geleceğine 

yeni harçlar koymaya devam ettiklerini belirten Koca-

oğlu, “Kent ekonomisine çok ciddi bir ivme kazandıra-

cak yeni fuar projemizin önündeki engel de kalktığında, 

İzmir’deki sıçramanın çok daha net bir şekilde hisse-

dileceğine eminiz” dedi. 337 dönüm alan üzerindeki 

Yeni Fuar kompleksi için 26 milyon liralık kamulaştır-

ma yaptıklarını hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “‘365 

gün fuar düzenlemeyi hedefl iyoruz. Gaziemir’de, Çevre 

Yolu ile ESBAŞ arasındaki alanda kuracağımız İzmir’in 

yeni fuarında yaklaşık 80 bin metrekarelik sergi holleri, 

25 bin metrekarelik sosyal donatı alanı, seminer salon-

ları ve firmalara yönelik özel görüşme odaları olacak. 

Sadece metrekare olarak değil, ekonomik potansiyel 

olarak da dünyanın en büyük fuarlarını burada yapaca-

ğız. Kültürpark’ta 24 bin 500 metrekare büyüklüğün-

deki hollerimizi de restore ederek Türkiye’nin en büyük 

kongre merkezlerinden biri haline getireceğiz. Bu iki 

yatırım, İzmir’deki ekonomik canlılığı birkaç kat artıra-

cak. EXPO yarışında ipi göğüslemiş bir İzmir’i ise artık 

kimse tutamaz” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu: “İzmir ruhunu kaybetmeyelim”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Foça’da yaşanan 

terör saldırısına değinerek, İzmirlilerin gösterdiği top-

lumsal dayanışma refl eksine teşekkür etti. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, “İzmirliler bu ülkenin geleceğine olan umut-

larımızı artırdı. Bütün İzmirlileri alkışlıyorum. Bu İzmir 

ruhunu kaybetmediğimiz sürece sırtımızı kimse yere 

getiremez. İzmir, ülkemizin değişim gücü ve ilklerin 

şehridir. Tarihi, kültürü doğal güzellikleri, beşeri serma-

yeyi, yüksek üretim gücünü burada görebilirsiniz” diye 

konuştu.

Vali Kıraç’tan EXPO çağrısı

İzmir Valisi Cahit Kıraç konuşmasında, Bakanlık, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ yönetimine teşekkür 

ederek 2020 EXPO adaylık sürecinde var güçleriyle ça-

lıştıklarını söyledi. Vali Kıraç, fuarda BİE delegelerinin de 

bulunduğunu vurgulayarak özellikle yabancı konuklar-

dan EXPO desteği beklediklerini ifade etti. 

Latin Amerika’nın İzmir mutluluğu

Latin Amerika ülkeleri adına konuşan Ekvator Büyükel-

çisi Augusto Saa Corriere, İzmir’de bulunmaktan duy-

dukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Corriere, 

“Etkileyici kültür varlıklarını barındıran İzmir’de olmak 

bizleri onurlandırdı. İzmir kurtuluş mücadelesinin veril-

diği, modern Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atıldığı, 

tarihinde önemli kilometre taşlarını barındıran bir şehir-

dir” dedi. Büyükelçi Augusto Saa Corriere, Benjamin 

Franklin’in, “Kardeş dost olmayabilir, ama dost her za-

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Nihat Ergün İEF’nin 
açılış töreninde 

yaptığı konuşmada, 
İzmir Enternasyonal 

Fuarı’nın 81. kez 
düzenleniyor 

olmasının, fuarın 
önemini ortaya 

çıkardığını vurguladı. 
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man kardeştir” sözünü hatırlatarak, kendilerine göste-

rilen “Türk misafirperverliği” için teşekkür etti.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ise konuşma-

sında, İzmir’e Hataylıların iyi dilek ve sevgilerini getir-

diğini vurguladı ve  “Hatay, tüm tarih boyunca onlar-

ca kadim uygarlığın bir şekilde yolunu düşürdüğü çok 

önemli bir merkez, medeniyetlerin önemli bir kavşak 

noktası. Muhteşem kültürel çeşitliliğe ve toplumsal 

hoşgörüye sahip. Bu yıl fuara konuk il olarak seçilmek 

bizleri çok sevindirdi” dedi.

Bakan Ergün’den Fuar övgüsü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün konuş-

masında, “Bir organizasyonun 81. kez düzenlenmesi 

fuarın başlı başına kendini anlatan bir olaydır. Dünyada 

böylesine büyük organizasyonlar çok nadir bulunur” 

dedi. 81. İEF’nin temasının ‘’Hayatın Her Alanında 

Tasarım’’ olduğuna dikkat çeken Bakan Nihat Ergün 

‘’Önümüzdeki süreçte, ülkelerin, şehirlerin, rekabetin 

gücünü oluşturacak kavramlardan birisi de tasarımdır. 

Rekabet avantajı artık tasarımdadır, markalaşmadadır, 

yenilik yapmadadır. Her gün bunun için çalışmakla re-

kabet avantajı elde edilebilir’’ diye konuştu. Ergün, İz-

mir Enternasyonal Fuarı’nın bu yıl İzmir’de, Türkiye’de, 

dünya ticaretinde tasarımın önemini ortaya koyacağını 

kaydetti. İzmir’in, stratejik yatırımları çekebilecek bir il 

olduğuna dikkati çeken Ergün, kentteki kurumların bu 

yatırımları çekebilmek için çalışması gerektiğini sözleri-

ne ekledi. Bakan Nihat Ergün, yeni teşvik sisteminde 

İzmir’in odaklanması gereken iki unsur olduğunu vur-

gulayarak, “Bunlardan birisi stratejik yatırımlar, diğeri 

ise Ar-Ge’ye dayanan yatırımlar. Kente bu yatırımları 

çekmeye odaklanmalı ve özellikle organize sanayi böl-

gelerini bu tarz yatırımlarla teşvik etmeliyiz.” diye ko-

nuştu.

Konuşmaların ardından Türk ve yabancı heyetlerin yer 

aldığı toplu fotoğraf çekimi ve kurdele kesimi gerçek-

leştirildi ve 1 No’lu Holdeki Onur İl Hatay ile 3 No’lu 

Holdeki yabancı delegasyon standlarının açılışı gerçek-

leştirildi. 

Türkiye’nin en eski fuar organizasyonu olan İEF’nin 

bu yıl ana teması, ‘Yaşamın Her Alanında Tasarım’. 

Onur konuğu il Hatay, partner ülke ise Latin Ame-

rika ülkeleri. Küba, Meksika, Arjantin, Kolombiya, 

Ekvador, Peru, Şili ve Venezuela Türkiye’de ilk kez 

bir organizasyona partner bölge olarak ortak katılım 

yapıyor.

Fuara bu yıl 834’ü yerli, 256’sı yabancı olmak üze-

re toplam 1.090 firma katılıyor. Katılımcı il sayısı 37, 

ülke sayısı ise 64. 

Katılımcı iller; Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, 

Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 

Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edir-

ne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 

Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sam-

sun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.

Katılımcı ülkeler; Almanya, Arap Ligi Ülkeleri, Arjan-

tin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, 

Burundi Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Cibuti Cum-

huriyeti, Etiyopya, Ekvator, Filistin Ulusal Yönetimi, 

Fransa, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuri-

yeti, Gana, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, 

Irak, İran, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, 

KKTC, Kolombiya, Kongo Cumhuriyet, Kosova, 

Küba, Kuveyt, Lesotha Krallığı, Libya, Lüksemburg, 

Malta, Malavi, Malezya, Meksika, Mısır, Moğalistan, 

Namibya Cumhuriyeti Nijer Cumhuriyeti, Nijerya 

Federal Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, 

Paraguay, Peru, Polonya, Romanya Cumhuriyeti, 

Ruanda, Rusya, Senegal, Sirilanka Cumhuriyeti, Şili, 

Tanzanya, Tataristan, Tunus, Uganda, Ukrayna, Ür-

dün, Venezuale, Vietnam, Yeni Zellanda, Yunanistan.

TSE, fuar süresince 2. Holl’de açtığı stand ile ziyaret-

çilerini bilgilendirdi.    

81. İEF hakkında kısa notlar...
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TSE Başkanı Hulusi Şentürk, yaklaşık 16 milyon öğren-

cinin dersbaşı yapacağı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 

için, velilere okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gere-

ken konularda hatırlatma ve uyarılarda bulundu. 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk’ün açıklamaları şöyle:

“Türk Standardları Enstitüsü tarafından, yaklaşık 1 mil-

yar liraya ulaşan bir ekonomik büyüklüğe sahip eğitim 

araç-gereçleri sektörüne yönelik defterden silgiye, kara 

kalemden boya kalemine, cetvelden pergele, ders ki-

taplarından sözlüğe kadar öğrenci ve öğretmenlerin 

kullandığı ürünlere ilişkin çok sayıda Türk Standardı 

hazırlanmıştır.  

Bu standartlar, ilgili sektörden ve tüketicilerden ge-

len talepler, değişen üretim koşulları ve ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak, konunun uzmanlarından olu-

şan Teknik Kurullarda görüşülerek yenilenmekte ve 

böylelikle uluslararası standartlara uyumu sağlanmak-

tadır.

Bu standartlarda özellikle ter ve tükürük yoluyla vücu-

da girerek sağlık açısından risk oluşturabilecek konular 

koşullara bağlanmıştır. Örneğin, kurşun kalem ve boya 

kalemlerinde kullanılan toksik element miktarlarının 

hangi oranlarda bulunabileceği, silgi yapımında kulla-

nılan lastik veya plastik maddelerin hangi nitelikleri ta-

şıması gerektiği ilgili standartlarda ayrıntılı olarak belir-

tilmektedir. 

Velilerimizin satın aldıkları ürünlerin bu tür sakıncalar ta-

şıyıp taşımadığını çıplak gözle görme ya da test etme 

imkânı bulunmamaktadır. 

Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, 

dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği,  

ancak laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle tespit 

edilebilir.  Bir ürünün üzerinde TSE Markası bulunması,  

bu ürünün öncelikle üretim yerinde tetkikler yapıldığını, 

ardından TSE laboratuvarlarında test ve muayeneler-

den geçtiğini göstermektedir.  Tüm tetkikler sonunda 

standarda uygunluğu tespit edilen ürünler TSE Markası 

kullanmaya hak kazanmaktadır.  

Dolayısıyla TSE Markası, hem ürünlerin ilgili standarda 

uygunluğunun hem de sağlıklı, güvenli ve kaliteli oldu-

ğunun tescili anlamına gelmektedir.

TSE’den 
Okul Alışverişi Yapan Velilere 
Uyarı ve Hatırlatmalar

TSE Başkanı Hulusi Şentürk: “Okul araç gereçlerinde sağlığa zararlı madde kullanımı riskine karşı 
çocuklarımızı korumanın tek yolu alışverişlerde TSE Markalı ürünleri tercih etmektir.”
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Tüketiciler için standartlara uygun ve kaliteli üretimin 

simgesi olan TSE Markası, üreticilerimiz için de ucuz ve 

düşük kaliteli Uzak Doğu ürünlerine ve “merdiven altı 

üretim”lere karşı rekabet gücünü artıran, halka güvenli 

ürün sunma imkanı veren bir unsurdur. Ancak maa-

lesef eğitim malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların birçoğunun bu standartlara uygun ürün üret-

mekle ilgili bir kaygı taşımadığı görülmektedir. Eğitim 

ve öğretim malzemeleriyle ilgili standartlar gönüllülük 

esasına dayalı olduğundan firmalar ürünlerini belgelen-

dirme konusunda çok istekli davranmamaktadır. 

Tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün sa-

tın alma konusunda gösterecekleri hassasiyet, üretici 

firmaların bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacak 

zorlayıcı bir unsur olacaktır. 

Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken çocuklarımızın 

sağlığı için tüm velilerimize TSE Markalı ürünleri tercih 

etmeleri çağrısında bulunuyorum.”

Bursa Valisi Şahabettin Harput’tan velilere: “TSE 
Belgesi olmayan ürünleri almayın.”
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Bursa İl Koordinatör-

lüğü tarafından düzenlenen ‘Kaliteye Davet Ediyoruz, 

Kaliteyi İstiyoruz’ etkinliğinde Bursa Valisi Şahabetin 

Harput ile ilköğretim öğrencileri biraraya geldi. 

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte sağlı-

ğa zararlı kırtasiye malzemelerine dikkat çekmek ama-

cıyla düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler velilere, 

“bize TSE’siz kırtasiye malzemesi almayın” çağrısında 

bulundu.

Validen sağlıksız kırtasiye malzemesi uyarısı
Bursa Valisi Şahabettin Harput öğrenciler için yapılan 

alışverişte kaliteli ürünlerin tercih edilmesi konusuna 

dikkat çekerek, “Okulların açıldığı bu günlerde yapı-

lan bu organizasyon çok önemli. Kalite her anlamda 

önemli. Sağlık her şeyden önemlidir” dedi. 

TSE Belgesi olmayan ürünlerin kullanılmaması gerek-

tiğini belirten Harput, “Markasız mal almayacağız di-

yorsunuz. Çünkü markasız mal kusurlu çıktığı zaman 

o malın sahibine ceza veremezsiniz. Eğer bir ürünün 

markası yoksa o üründe bir sorun vardır. O nedenle 

markasız, TSE Belgesi olmayan ürün almayacağız” 

diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencileri temsilen konuşan Kazım 

Buğrahan Karaman isimli öğrenci ise şunları söyledi: 

“Bizler öğrendik ki bazı kırtasiye ürünleri kanser yapı-

yormuş. Bizler kanser olmak istemiyoruz. Geçen yıl 

kullanılan kalemler, çantalar ve silgiler gibi kırtasiye 

ürünlerinden kalitesiz olanlardan memnun kalmadık. 

Biz kısa süre kullandıktan sonra çöpe atmanın israf ol-

duğunu, israfın da haram olduğunu biliyoruz. Bizi gü-

naha sokmayın. Sevgili anne ve babalarımızın bizi ne 

kadar çok sevdiğinizi biliyoruz, bizi düşündüğünüzü de 

biliyoruz, o nedenle bize TSE’siz kırtasiye malzemesi 

almayın.”

Bursa Valisi Şahabettin Harput (ortada), TSE Bursa Sistem Belgelendirme Müdürü Ömer Eyüpoğlu (sağda), TSE personeli Hacıbayram Koçak Öğrencilerile.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE)  iş birliği ile Ambalaj Sa-
nayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay 
Yıldızları Yarışmasının 2012 yılı ödülleri düzenlenen törenle 
kazananlara verildi. 

Ödül töreninde yarışmanın en prestijli ödülü olan ‘Altın Am-
balaj Ödülleri’ni kazananlara takdim eden TSE Başkanı Hu-
lusi Şentürk, TSE’nin 24 yıldır yürüttüğü ‘Altın Ambalaj Yarış-
ması’ ile bu yıl birleştirilen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ or-
ganizasyonunu gerçekleştiren ASD yönetimine teşekkür etti.

TSE Başkanı olduğunda ziyaretine gelen ASD yönetiminin 
Türkiye’de ambalaj sektöründeki iki başlı yarışmanın ortadan 
kalkması talebini olumlu bulduğunu dile getiren Şentürk, iki 
kuruluş arasında Mayıs ayında imzalanan protokolle bu alan-
daki çift başlılığın sona erdiğini söyledi.

TSE’nin, bu gibi çalışmalara her türlü katkıyı vermeyi sür-
düreceğini kaydeden Şentürk, “Bizim derdimiz sanayicimizin 
önündeki engelleri kaldırmak. Ancak bir hususun daha altını 
çizmek istiyorum. Böylesine önemli ve stratejik bir sektörün 
elbette tasarımlara, yeni üretim modellerine ihtiyacı var. An-
cak bunlarla ilgili standartlara uyum sağlayamadığımız süre-
ce, standartları belirleyen ülke olamadığımız sürece küresel 
pazarlarda çok daha uzaklara yakınlaşmamız mümkün de-
ğil” diye konuştu. 

Ambalaj sanayicilerine standardizasyon ve kalite iş birliğini 
geliştirmeyi teklif eden Şentürk, “Bu sektörde üreteceğiniz, 
geliştireceğiniz özel üretim yöntemlerinin özel kriterlerinin 
belirlenerek Türkiye patentli belgelendirilmesine; ayrıca yıl-
başından itibaren Avrupa Standartlar Teşkilatları CEN ve 
CENELEC’in tam üyesi olduğumuz için, Avrupa Standartla-
rının da bizim sektörün şartları doğrultusunda revize edilmesi 
için her türlü iş birliğine ve desteğinize ihtiyacımız var. Sizler 
bizim müşterimiz değil, bizim paydaşımızsınız. Paydaşlar 
olarak elbirliğiyle daha iyi başarılara imza atmak istiyoruz” 
dedi.

Şentürk, konuşmasının ardından Ambalaj Ay Yıldızları 
Yarışması’nda farklı kategorilerde verilen Altın Ödüller ara-
sından bu yıl TSE iş birliğiyle seçilen iki tanesinin sahiplerine 
yarışmanın en prestijli ödülü olan “Altın Ambalaj Ödülü”nü 
takdim etti.

ASD Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Korkut ise bu yıl 
üçüncüsünü gerçekleştirdikleri organizasyonun bir başarı 
öyküsü haline geldiğini belirterek, Türkiye’deki ambalaj sek-
törünün teknoloji, kapasite ve insan gücüne bakıldığında 
Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda ilerlediğine dik-
kat çekti. Korkut, 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasında ASD ile 
TÜYAP iş birliğinde düzenlenen “Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı”na bu yıl 35 ülkeden 1100’ün üzerinde firmanın katı-
lacağını ve 50 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.

127 ambalaja ödül 
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın ödül töreninde farklı kate-
gorilerde 14 altın, 16 gümüş, 20 bronz ve 77 yetkinlik ödülü 
olmak üzere toplam 127 ödül verildi. Ayrıca bu yıl, TSE iş 
birliği ile altın ödüller arasından seçilen çalışmalardan iki ta-
nesine “Altın Ambalaj Ödülü” verildi.

Ambalaj Ay Yıldızları Ödülleri Sahiplerine Kavuştu

TSE Başkanı Hulusi Şentürk Tariş Zeytin A.Ş. yetkilisine   "Tariş 
Eskisigibi Çiğ Yağ Naturel Sızma Zeytinyağı" ürünü için özel 
ödülünü verirken.

Şentürk, Koska-Merter Helva San. ve Tic. A.Ş. yetkilisine 
"Süper İkili" ürünü için ödülünü verirken.
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Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Hulusi Şentürk ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Cevdet Özmen’den oluşan 
TSE heyeti Orta Afrika ülkelerinden  Gabon Cumhuriyeti’ne gittiler. Daha önce Kamerun Cumhuriyeti ve Umman 
gibi ülkelerle Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılan Yükleme Öncesi Gözetim Anlaşmalarının devamı nite-
liğinde, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Gabon Teknoloji Transferi ve Standardlar Kuruluşu (ANTT) arasında 
Yükleme Öncesi Gözetim Anlaşması imzalandı. Türk Standardları Enstitüsü adına Enstitü Başkanı Hulusi Şentürk 
ve ANTT adına Tıdzanai Malem’in 27 Ağustos 2012 tarihinde Libreville/Gabon’da imza koydukları anlaşmaya 
göre Türkiye’den Gabon’a ihraç edilen malların yükleme öncesi muayeneleri TSE tarafından yapılacak.

İmza töreni sırasında TSE Başkanı Şentürk, söz konusu anlaşmanın her iki kuruluş adına oldukça faydalı olaca-
ğını ve her iki tarafa da büyük kazanımlar getireceğini belirtti.

TSE Heyeti Gabon Cumhuriyeti’nde  

TSE ile Gabon 
Teknoloji Transferi 
ve Standardlar 
Kuruluşu (ANTT) 
arasında  “Yükleme 
Öncesi Gözetim 
Anlaşması ” 
imzalandı. 

Gabon ANTT Başkanı Malem Tıdzanaı ve TSE 
Başkanı  Hulusi Şentürk imza töreninde. 
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SASO Heyeti, TSE Başkanı Hulusi Şentürk’ü 
Ziyaret Etti

Suudi Arabistan Standardizasyon, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) Başkanı Saad Othman Al-Qasabi 
ve SASO uzmanlarından oluşan heyet Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk’ü makamında 
ziyaret etti.

4 – 6 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’de sanayicilerle biraraya gelerek TSE ile SASO ara-
sında imzalanan Belge Tanıma Programının işleyişi hakkında seminerler veren SASO Heyeti, sanayicilere Tanıma 
Programına göre Suudi Arabistan’a Türkiye’den ihraç edilmek istenen ürünler için tek yetkili kuruluşun TSE oldu-
ğu bilgisini verdi.

SASO Belge Tanıma Programları Müdürü Jamaan Ali Alghamdi, TSE’nin Tanıma Programı kapsamında anlaşma 
yapılan ilk ülke olduğunu belirterek, Tanıma Programı yapılan kuruluşların Suudi Arabistan gümrük makamlarına 
bildirildiğini, bunun dışında düzenlenen belgelerin geçerli olmayacağını vurguladı.

TSE ile SASO arasında 2011 yılında imzalanan Teknik İş Birliği Protokolü uyarınca, gıda ve tarım ürünleri, ilaçlar, 
tıbbi malzemeler, kozmetik ve ham petrol dışındaki ürünleri Suudi Arabistan’a ihraç edecek firmaların yükleme 
öncesinde TSE’ye müracaat ederek SASO (Certificate of Conformity) Belgesi almaları gerekiyor.

SASO Heyeti, TSE ile SASO 
arasında imzalanan Belge Tanıma 
Programı’na göre Suudi Arabistan’a 
Türkiye’den ihraç edilmek istenen 
ürünler için tek yetkili kuruluşun 
TSE olduğunu bildirdi.

(Soldan sağa) TSE Gen. Sek. Yrd. Mehmet Bozdemir, TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
Suudi Arabistan Standardizasyon, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) Başkanı 
Saad Othman Al-Qasabi, TSE Gen. Sek. Üzeyir Karagöz ve SASO IT Uzmanı Sultan 
Bukhshaim



12

H
A

B
ER

LE
R

sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile organize sanayi bölgelerinden temsilciler yer alıyor.

Bursa Hilton Otel’de yapılan ilk toplantıya katılan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, TSE Bursa Danışma Kurulu’nun 
Türkiye’de ilk defa uygulandığını belirterek, “Türkiye’de kalite bilincinin yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşların 
TSE ile irtibatının güçlenmesi, onların ihtiyacı olan standartların daha iyi sağlanması için istişari mahiyette kurullar 
oluşturulacak. İlk uygulama Bursa’da yapılacak. Biz de bunun ne kadar faydalı olup olmayacağını göreceğiz” 
dedi.

Danışma Kurulunun oluşumunda önemli katkısı olan TSE Bursa İl Koordinatörü Mustafa Karaman’ı tebrik eden 
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, “Onun projesi, inşallah başarılı olur. Çünkü TSE gibi pazarla iç içe olması gereken 
kurumların pazar aktörlerinden ayrı olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

TSE Bursa Danışma Kurulu Faaliyetlerine Başladı

Kalite altyapısının geliştirilmesi, doğru 
kalite anlayışının toplumun her kesimin-
de hakim konuma getirilmesi, tüketi-
cilerde kalite bilincinin artırılması, TSE 
markalı ürünlerin tercih edilerek top-
lumun kaliteli ürünleri tercih etmesinin 
sağlanması, okullarda kalite çalışmala-
rının yoğunlaştırılarak öğrencilere kalite 
bilincinin verilmesi doğrultusunda ku-
rulacak ‘TSE Danışma Kurulları’nın ilki 
Bursa’da faaliyetlerine başladı. Bursa 
Vali Yardımcısı Adnan Çakıroğlu’nun 
başkanlık edeceği ve ayda en az bir kez 
toplanacak olan TSE Bursa Danışma 
Kurulunda kamu kurum ve kuruluşları, 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk;   

"Türkiye’de kalite bilincinin 
yaygınlaştırılması, kurum 
ve kuruluşların TSE ile 
irtibatının güçlenmesi, 
onların ihtiyacı olan 
standartların daha iyi 
sağlanması için istişari 
mahiyette kurullar 
oluşturulacak. İlk uygulama 
Bursa’da yapılacak. Biz de 
faydalı olup olmayacağını 
göreceğiz."
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‘’Helal Gıda ve Belgelendirme’’ Paneli 
Gaziantep’te Yapıldı
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE)  
iş birliğiyle, Borsa üyelerine yönelik 
“Helal Gıda ve Belgelendirme” ko-
nulu panel 4 Eylül 2012 tarihinde 
Gaziantep Ticaret Borsası Toplantı 
Salonunda gerçekleştirildi.

TSE Güneydoğu Bölge Koordi-
natörü Mahmut Ulaş, panelde 
yaptığı  konuşmada, helal gıda-
nın uluslararası ölçekte finansal 
hacmine bakıldığı zaman 1,2 ile 
2 trilyon Dolar arasında bir boyu-
ta ulaştığını belirtti. “Bugün benim 
müteşebbisim, Irak. Suriye, Afga-
nistan, Fransa, Almanya, Amerika 
ve Belçika’da ürünleriyle bulun-
malıdır” diyen Ulaş, dünya nüfu-
sunun 2 milyarlık kısmının Müs-
lüman olduğuna işaret etti. Her-
kesin ortak değerleri olduğunu, kendi inancı doğ-
rultusunda ürünleri sorguladığını ifade eden Ulaş, 
helal gıda belgelendirmesine ilişkin şunları söyledi:
“TSE’nin bu bağlamda sosyal sorumluluğunu, pa-
zarın dengesini şekillendiren kamusal ve ulusal gü-
cünü ortaya koyduğu öncelikle bir uluslararası alan 
var. Bu işin uluslararası boyutu var. İslam Konferansı 
Teşkilatı bu işin önderliğini yaptı. Bu iş 17 ülkenin bir 
araya gelmiş olduğu bir teşkilatın çalışması netice-
sinde İslam Fıkıh Akademisi’nin görüşleri doğrultu-
sunda İslam Ülkeleri Standard ve Metroloji Enstitü-
sü kuruluşunun yayınlamış olduğu 3 yeni standardla 
şekillendi. Yani bu iş, derme çatma değil sistematik, 
düzenli ve ahenkli yönetildi. Dolayısıyla bu standard-
lar çerçevesinde yapılan bir belgelendirme sürecine 
Türk standardları dahil oldu.” 

TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanı Doğan 
Yazar ise TSE çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yazar, ülkemizde bu konuda biraz geç kalındığı-
nı, ancak son bir yıldır TSE’nin konuya çok büyük 
önem vererek sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 
bugün itibarıyla100 belgeye ulaşıldığını zikretti. Ku-
ruluşlarımızdan çok yoğun başvuru talepleri aldık-
larını söyleyen Yazar, bu süreçte ülkemizin güzide 
kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın samimi des-
teklerinin alınan mesafede önemli rol oynadığını be-
lirterek teşekkür etti.

Yazar, dünyada gelişen bu Helal Gıda sürecinde ge-

rek ülkemizin, gerekse TSE’nin dışarda kalmasının söz 
konusu olamayacağının altını çizdi.

GTB Başkanı Çelik de panelde yaptığı konuşmada, bor-
sa olarak alıcı ve satıcıyı bir araya getirdiklerini ifade ede-
rek şunları kaydetti: 

“Biz iyi şartlarda ticaret yapılmasını istiyoruz. Helal gıda 
da bunların bir tanesinin yönüdür. Çünkü alıcı ve satıcı 
şartlarının eşit olması, ticaretin hacmini artırır. Özellikle 
ticaretteki hacmin artması, Türkiye ekonomisine çok 
büyük fayda sağlar. Türk ürünlerini Türkiye’de alıp yetiş-
tirmemiz, dışarıdan alıp satma olmayınca, döviz yönün-
den, katma değer yönünden ülkemize sağlamış olduğu 
değerler daha fazla olur. Onun için helal gıdanın burada 
ayriyeten daha önemli bir yönü var.” Helal gıdanın, hijye-
nik ve gıda yönünden de çok önemli olduğunu belirten 
Çelik, “Ülkemizin yüzde 99’u zaten Müslüman. Biz de 
‘Müslümanlara göre üretim yapıyoruz’ mantığının yanı 
sıra bu belgemizi alıp etiketlendirmeliyiz” diye konuştu.

Dünyadaki helal gıda pazarının büyüklüğüne dikkati çe-
ken Çelik, Türk ihracatçısının bu pazardan pay almasının 
önemini vurguladı. Çelik, “Dış ülkelerde 1,2 trilyon Do-
larlık bir pay içerisinde yüzde 1-2 pay alsak Türk ihra-
catındaki geldiğimiz yerin değerini siz takdir edin” dedi. 
Türkiye genelinde “Helal gıda” da belli bir sayıda firmaya 
eriştiklerini, bunlardan iki tanesinin Gaziantep’te bulun-
duğunu bildiren Çelik, gıda ihracatında önemli bir payı 
bulunan Gaziantep’te helal gıda belgesine sahip firma 
sayısını artırmak gerektiğini vurguladı.
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 Bilindiği üzere TS 11939: 2001 “Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-

Emniyet Kuralları” Standardı revize edilerek TS 11939: 
2012 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyo-

nu- Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları” Standardı 

şeklinde yayımlandı.

TS 11939: 2012 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- 

İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kural-

ları” Standardı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Met-

roloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından 

Resmi Gazete’de yayımlanarak mecburi olarak uygula-

maya konuldu, “uyulması zorunlu standard”  başka bir 

deyişle yasal mevzuat haline getirildi.

Sektör içerisinde yer alan yaklaşık 5500 LPG İkmal İs-

tasyonu Enstitümüz tarafından TS 11939 “Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları 

İçin-Emniyet Kuralları” kapsamında belgelendirildi. 

Ülkemiz genelinde yaklaşık olarak 9000 adet LPG İk-

mal İstasyonunun LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahibi 

olduğu ve bu standardın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı tarafından zorunlu hale getirildiği düşünülürse 

% 40 civarında LPG ikmal istasyonunun Hizmet Ye-

terlilik Belgesi almadan piyasada hizmet verdiği anla-

şılmaktadır. 

Bu durum ise; belgeli olmadan satış yapan ikmal is-

tasyonlarının, ilgili standardın temel şartlarına yönelik 

inceleme ve tespit yapılmadan hizmet sunduğu anla-

mına gelmektedir. Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi ol-

mayan bu ikmal istasyonlarından hizmet ve mal satın 

alan müşterilerin ve bu ikmal istasyonlarının çevresinde 

bulunanların; can ve mal güvenliğinin sağlanıp sağla-

namadığı büyük ve riskli bir belirsizliktir. 

Bu belirsizlik, söz konusu ikmal istasyonlarında hizmet 

sunumu, alt yapı ve çalışma ortamı gibi kriterlerin, Hiz-

met Yeterlilik Belgelendirmesi kapsamında Enstitümüz 

tarafından denetlenmesi ile ortadan kalkacaktır.

İzleme, kontrol ve proaktif yaklaşım olarak tanımlana-

bilecek olan TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet 

Kuralları” Standardı kapsamında Hizmet Yeterlilik Bel-

gelendirmesinin yaygınlaştırılarak tüm ikmal istasyonla-

rımızda güvenli hizmet sunumunun sağlanması ancak 

Valilikler, Belediyeler ve Enstitümüzün ortak çalışması 

sonucu gerçekleşebilir.

Çünkü risk; insan ve çevre sağlığı ile ilgilidir ve göz ardı 

edilemeyecek kadar önemlidir.

TS 11939: 2012”  Standardında ülkemiz genelinde 

uygulamada  “tek tipliğin” sağlanabilmesi, vatandaş-

LPG İkmal İstasyonları Çalıştayı

TS 11939 Standardı kapsamında Hizmet Yeterlilik Belgelendir-
mesinin yaygınlaştırılarak tüm ikmal istasyonlarımızda güvenli 
hizmet sunumunun sağlanması ancak Valilikler, Belediyeler ve 
Enstitümüzün ortak çalışması sonucu gerçekleşebilir.
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larımıza ve ikmal istasyonlarına daha iyi hizmet veri-

lebilmesi amacıyla 09-12/08/2012 tarihleri arasında 

Afyonkarahisar’da Enstitümüz belgelendirme uzman-

larının söz konusu standardın her kelimesini tartışıp ka-

rarlar aldığı bir “çalıştay” düzenledi. 

Bu “çalıştay” kapsamında Hizmet Belgelendirme Mü-

dürlüğü tarafından AYGAZ ile iletişime geçilerek bir 

LPG ikmal istasyonunda çalıştayın saha uygulamaları 

gerçekleştirildi. 

AYGAZ, ziyaret edilen LPG İkmal İstasyonunun kapı-

larını Enstitümüze açtı. Çalışma sırasında AYGAZ yet-

kilileri tarafından teknik destek de verilerek çalıştayın 

amacına ulaşması, ortaya çıkabilecek en büyük katma 

değerin elde edilmesi sağlandı.

% 40 civarında LPG ikmal 
istasyonu Hizmet Yeterlilik 
Belgesi almadan piyasada 
hizmet vermektedir. Bu Hiz-
met Yeterlilik Belgesi sahibi 
olmayan ikmal istasyonla-
rından hizmet ve mal satın 
alan müşterilerin ve bu ik-
mal istasyonlarının çevresin-
de bulunanların; can ve mal 
güvenliğinin sağlanıp sağla-
namadığı büyük ve riskli bir 
belirsizliktir. 
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Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ  
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Prof. Dr.  Recep AKDAĞ

1960 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum’da, Lise öğrenimini Ankara Atatürk 
Lisesi’nde tamamladı. 1984 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Mecburi hizmetini Karabük’te 2 yıl süreyle pratisyen hekim olarak yaptı.

1990 yılında Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Recep Ak-
dağ, 1992 yılında Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yar-
dımcı Doçent, 1994 yılında Doçent, 1999 yılında Profesör oldu.

Ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel makaleleri ve tebliğleri yayımlandı.

3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan parlamento seçimlerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nden Erzurum Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

Prof. Dr. Recep Akdağ 18 Kasım 2002’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümeti’nde Sağlık Bakanı 
oldu.  59, 60 ve 61. hükümetlerde de Sağlık Bakanı olan Akdağ, Dr. Refik Saydam’dan sonra bu hizmeti en 
uzun süre yürüten bakan unvanını aldı.

Bakanlığı döneminde sağlık alanında çok önemli bir değişim hareketi başlattı ve bu hareketi kararlılıkla 
sürdürdü. Prof. Dr. Akdağ, Türkiye’ye özgü bir hizmet modeli olarak uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı” ile sağlık hizmeti alanında ekibi ile birlikte bir zihniyet değişiminin öncüsü oldu. Sağlık alanında 
yıllardır birikmiş ve çözüme ulaştırılamamış birçok sorun, bu dönemde insan odaklı sağlık hizmeti anlayışı 
ile çözülmeye başlandı.

Kamu hastaneleri tek çatı altında birleştirilerek bütün vatandaşlara açıldı. Vatandaşlar, kamunun yanı sıra 
özel sağlık kuruluşlarından da hizmet almaya başladı. İlaca erişim kolaylaştırıldı ve vatandaşın ilacını ser-
best eczanelerden alabilme yolu açıldı. Yeşil Kartlı vatandaşlarımız bu dönemde eşit ve adil bir sağlık hiz-
meti almaya başladı. Sağlık ocaklarında ve hastanelerde her doktora bir muayene odası sistemine geçildi. 
Hastalar için Hekim Seçme Uygulaması başlatıldı. Şeffaf, adil ve hizmet puanı esaslı personel atama ve 
nakil sistemine geçildi. Mahrumiyet sebebiyle yıllardır sağlık personeli gönderilemeyen sağlık tesislerimize 
sözleşmeli personel ataması yapıldı.

15.09.2005 tarihinde ilk kez Düzce’de başlatılan Aile Hekimliği Uygulaması, şu anda tüm ülke genelinde 
uygulamaya geçirildi ve vatandaşın sağlık hizmetine daha kolay ulaşması sağlandı.

Aşılama oranlarında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranlarına ulaşıldı. 112 Acil Hizmetlerinde kalite, hız 
ve imkân açısından Avrupa Birliği Standartlarına erişildi. Artık bütün vatandaşlarımız, 112 Acil Hizmetlerine 
kent- kırsal ayrımı olmaksızın yurdun her yerinden ulaşabilme imkânına kavuştu.

Avrupa’nın en büyük kamu hava ambulans sistemi ile hasta ve yaralılar, acil durumlarda hava yoluyla sevk 
edilebilme şansı yakaladı. Ayrıca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de kurularak vatandaşlarımızın 
hizmetine sunuldu.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Recep Akdağ evli ve 6 çocuk babasıdır.

Sağlığın geliştirilmesi kapsamında toplum yararına çalışan her kişi ve kuruluşun ça-
lışmaları bizim için önemlidir. Hizmet alan vatandaşı, hizmet veren çalışanı memnun 
edecek, maliyet ve iş gücü açısından gereksiz yük getirmeyecek, nitelikli ve etkili 
sağlık hizmeti sunumunu kolaylaştıracak uygulamalar tarafımızdan kabul görecektir. 
Bizim önceliğimiz  “Sağlıkta Kalite Sistemi Türkiye Modeli”ni geliştirmek ve halkımıza 
kaliteli hizmet vermektir. 
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S TANDARD- Sayın Bakanım, Bakanlığınız önce-
sinde sektöre bir doktor olarak hizmet verdiniz? 
Bu dönemde sağlık alanında tespit ettiğiniz bü-
yük sorunlar nelerdi?

R. AKDAĞ- Genel anlamda ihtisasım dolayısıyla çocuk 

sağlığı ve hastalıkları alanında gelişmeleri her zaman 

yakından takip ettim. Aldığımız tıp eğitimi bize sağlık 

hizmetlerinde başarının ve sorunların çözümünün an-

cak insan odaklı bir yaklaşımla olabileceğini gösterdi. 

Önceki yıllarda sağlık hizmetlerine erişim yeterli olma-

dığı gibi hizmet standartları belirlenmiş etkin bir hiz-

met sunumu da yoktu. Vatandaşın sağlık hizmetlerine 

ve ilaca erişimde bazı sıkıntıları vardı biliyorsunuz. Bu 

alanda Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kurumlarla eş zamanlı 

çalışma yapması gerekliydi. Sosyal güvenlik sisteminin 

bir çatı altında toplanması hep gündemdeydi ve gerek-

li adımlar atılamıyor ve riskler alınamıyordu.  Anne ve 

bebek ölüm oranları bütün ülkelerin gelişmişlik göster-

gesidir. Bu oranlar bana göre daha düşük seviyelerde 

olabilirdi. 

STANDARD- Sağlık politikanızı özetleyebilir misiniz?

R. AKDAĞ- Etkin, kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir 

bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplum için vazgeçilmez-

dir. Bu amaçlarla sürdürdüğümüz sağlık politikamızda 

koruyucu hekimliğin yaygınlaşması teşvik edilirken, 

halk ve çevre sağlığı ile ilgili gerekli tedbirler alınması 

için çalışılmaktadır. Ayrıca anne ve çocuk ölümlerinin 

yüksek olduğu ülkemizde, anne ve çocuk sağlığı özel 

bir önem arz etmektedir. Aile hekimliği sistemi ile anne 

ve bebeklerin takibi, tedavi ve bakımına yönelik ted-

birler alınmaktadır. Bu sistemle birinci basamak sağlık 

hizmetleri güvenli, etkin ve kaliteli olarak halka sunul-

maktadır. Sağlık sektöründe (kamu ve özel) kalite stan-

dardı çalışmaları başlatıldı ve sürdürülmektedir. Sağlık 

Bakanlığı’nın sektör üzerinde sadece organizasyon, 

koordinasyon, yol gösterici, denetleyici, takip edici, 

politika üretici bir rol üstlenmesi öngörülmektedir.

STANDARD- Sağlıkta Dönüşüm Programınızın 
genel hatlarını çizer misiniz?

R. AKDAĞ- Sağlıkta Dönüşüm Programımızı, 2003 

yılından beri istikrarlı bir biçimde uygulamaktayız. Dö-

nüşüm programı, Türkiye’ye özgü bir model olarak yü-

rütülmektedir. Bu programın en önemli unsurlarından 

biri, Sağlık Bakanlığının planlama, yönetme ve denet-

leme kapasitesini güçlendirerek, söz konusu program 

ile sağlanan başarıların süreklilik kazandırılmasıydı. Bu 

amaçlarla Sağlıkta Dönüşüm Programı; sağlık kapasi-
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tesinin geliştirilmesi, sağlık hizmetleri sunumunun orga-

nizasyonu ile birinci basamak sağlık hizmetleri için aile 

hekimliği sisteminin uygulamaya konulması, eğitim ve 

araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerindeki düzen-

lemeler, halk sağlığı programlarının ve insan kaynakları 

kapasitesinin güçlendirilmesi gibi faaliyetleri kapsar. Bu 

anlamda Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanlı-

ğının yeniden yapılandırılması sürecini ifade etmektedir.

STANDARD- Sağlık Bakanlığını yeniden yapılan-
dırdınız. Nasıl bir yapılanma oldu?

R. AKDAĞ- Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesin-

de, 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-

nun Hükmünde Kararname (KHK) ile “Bakanlık teşkilatı 

ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması”  süre-

cini başlattık. 

Bu yapılanmaya göre; Sağlık Bakanlığı teşkilatı; Türkiye 

Kamu Hastaneler Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kuru-

mu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut 

ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bağlı kuruluşları 

ile merkez ve taşra teşkilatından meydana geliyor. Bu 

kurumlar başkanlık, başkan yardımcılıkları, hukuk mü-

şavirliği, denetim hizmetleri daire başkanlığı ve strateji 

geliştirme daire başkanlığından oluşmaktadır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Bakanlık 

teşkilatı yeniden yapılandırılarak, Sağlık Bakanlığı ve 

sağlık kuruluşları nezdinde sunulan hizmetlerde bü-

rokrasinin azaltılması yoluyla hizmetlere erişim kolaylığı 

hedefl enmiştir.

STANDARD- Aile Hekimliği uygulamanız oturdu mu?

R. AKDAĞ- Aile hekimliği pilot uygulamasına ilk ola-

rak 2005 yılında Düzce ilimizde geçilmiştir. Halen  81 

ilimizde birinci basamakta aile hekimliği modeli uygu-

lanmaktadır. Günümüze kadar aile hekimliği uygula-

masına geçen illerimizdeki hasta-hekim ilişkilerindeki 

memnuniyet ve başarılı çalışmalar ışığında 2010 yılı 

sonunda tüm illerimiz aile hekimliği uygulamasına geç-

miştir. Uygulama başarı ile sürdürülmektedir.

STANDARD- Koruyucu hekimlik kapsamında ne-
ler yapılmaktadır?

R. AKDAĞ- Çağdaş aile hekimliği  ile ülkemizde sağlık 

hizmetlerinin tüm bireylere coğrafi açıdan dengeli şekil-

de ulaştırılabilmesi hedefl enmektedir. Birinci basamak 

sağlık hizmetlerinin toplum katılımını sağlayacak şe-

kilde bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde koru-

yucu, tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleriyle 

sunmak temel politikamızdır.  Sağlık hizmeti sunumun-

da,   birinci basamak sağlık hizmetlerinin   sürekli eği-
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timle geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, çalışan hekimler 

ile diğer sağlık elemanlarının özendirilmesi, birey ihti-

yaçlarının göz önünde bulundurularak koruyucu sağlık 

sistemine ağırlık verilmesi ana ilkelerdir. Bu kapsamda 

aşılama, obezite ve sigarayla mücadele, kronik hasta-

lıkların takibi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, sağlı-

ğın geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

STANDARD- Türk halkı sağlık alanında en çok 
hangi hataları yapıyor?

R. AKDAĞ- Toplumumuz sürekli bir değişim içinde. 

Bu süreçte toplumun büyük bir kısmı hareketsiz bir 

yaşam tarzına doğru eğilim gösteriyor. Bu yaşam tarzı 

içerisinde yapılan en büyük hatalardan biri, fiziksel ak-

tivitenin azlığıdır. Fiziksel aktivite azlığı, dejeneratif has-

talıklar ve obezite için zemin hazırlamaktadır. Sağlıklı bir 

yaşam için ve zayıfl atıcı beslenme programlarının etki-

sinin artırılması için, uygun ve doğru yapılacak fiziksel 

aktivite çok önemlidir. Fiziksel aktivite;  yağsız dokunun 

korunmasını sağlar, bazal metabolizma hızının düşme-

sini engeller, yağ dokusunun harcanmasını sağlarken 

sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini etkiler.

Hatalı zayıfl ama programlarına yönelim de yanlış davra-

nışlardan biridir. Bireye özgü olmayan beslenme prog-

ramları, kısa sürede hızlı kilo kaybını sağlayan diyetler, 

tek tip besine dayalı diyetler gibi. 

Sağlıklı yaşam için küçük yaşlardan itibaren yeterli ve 

dengeli beslenme ile fiziksel egzersizin alışkanlık haline 

getirilip yaşam biçimine dönüştürülmesi çok önemlidir.

STANDARD- Obezite ile savaş başlattınız. Obe-
zite Türk halkını ne derece tehdit ediyor, bunun 
temelinde yatan sorun nedir ve obezite ile nasıl 
savaşıyorsunuz?

R. AKDAĞ- Obezite, vücuttaki yağ dokusunun art-

masıyla ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Daha 

doğum öncesinden başlayarak obezitenin oluşumunu 

etkileyen pek çok faktörün olduğu bilinmektedir. An-

cak bunların hiçbirinin tek başına etkili olmadığı, birkaç 

faktörün birbiri ile etkileşim halinde obeziteyi ortaya 

çıkardığı da bilinmektedir. Bugün tam olarak açıklana-

mayan çeşitli metabolik, endokrin ve genetik faktörlerin 

etkileşimi daha ileri araştırmaları gerektirmektedir. Obe-

zitenin kronik hastalıklarla (hipertansiyon, kalp damar 

hastalıkları, diyabet vb) olan ilişkisi ve yetişkinlikte gö-

rülen inatçı obezitenin temellerinin çocukluk çağlarında 

atıldığı biliniyor. Bu nedenle yaşamın olabildiğince er-

ken dönemlerinde varsa bu sorun düzeltilmeli, daha da 

önemlisi obeziteden korunmaya yönelik ülke politikala-

rı geliştirmeye çalışıyoruz. Obezitenin tedavisi oldukça 

zor olduğu için başarılı bir tedavide bunun nedenlerinin 

doğru olarak saptanması ve iyi bir ekip çalışması önem 

taşır. Tedavinin temel yapı taşı diyet tedavisi olmakla 
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birlikte bu tek başına yeterli değildir. Diyet uygulama-

ları, artırılmış fiziksel aktivite ile yanlış beslenme alış-

kanlıklarının düzeltilmesine yönelik davranış tedavisiyle 

desteklenmelidir. Sağlık Bakanlığımızın başlattığı “Sağ-

lık için hareket et” kampanyası obeziteyle savaşın en 

önemli basamağıdır.

STANDARD- Sağlık kuruluşlarımızın sayısı gün 
geçtikçe artıyor? Hedefl enen kapasiteye ulaşıldı mı?

R. AKDAĞ- İktidara geldiğimiz günden beri sağlık ala-

nındaki temel yapısal sorunlarla mücadele ettik. Sağ-

lıkta Dönüşümün ana ilkesi olan kaliteli, insan odaklı 

sağlık hizmet sunumunun gerçekleşmesi için hem ni-

telikli sağlık personeline hem de nitelikli fiziksel yapıya 

ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu sebeple personel sayılarını 

artırma çalışmalarımızın yanı sıra ihtiyaçları karşılayabi-

lecek yeni sağlık tesislerinin yapım sürecini de başlattık. 

Türkiye’nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, 

hemen hemen tüm illerimize yeni sağlık tesisleri yaptık. 

Ama biz bunları da yeterli görmüyoruz. Asıl, yeni hiz-

met anlayışımızı yansıtabilecek fiziksel modern hastane 

yapılarını “Şehir Hastaneleri Projemiz” ile hayata geçi-

receğiz. Bu hastaneler bir hastanın ihtiyaç duyacağı 

fiziki, tıbbi tüm gereklilikleri karşılamanın yanı sıra hasta 

ve yakınlarına konfor sunacak, depreme dayanıklı mo-

dern sağlık yapıları olacaktır.

STANDARD- Yönetim Sistem Belgeleri sağlık ku-
ruluşlarımızda hizmete nasıl yansıyor?

R. AKDAĞ- Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmeti su-

numunda insan odaklı hizmet anlayışını, hasta ve ça-

lışan güvenliğini ve memnuniyetini esas alan bir anla-

yışa sahibiz. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada 

atılacak ilk adım ise, sağlıkta kalite standartlarına uy-

gun sağlık hizmeti vermek olacaktır. İster uluslararası 

kalite sistemleri olsun isterse ulusal kalite sistemleri 

olsun, sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliğini 

esas almış ve sağlık alanında uygulanabilirliği ve etkin-

liği kanıtlanmış ise bizce de uygun görülür. Ülke şart-

larına özgü, kamu yararı gözetilerek oluşturulmuş ve 

kullanıma sunulmuş standartlar güvenli ve kaliteli hiz-

met almaya ve bunun sonucunda da hasta ve çalışan 

memnuniyetinin yükselmesine sebep olacaktır. Ülke-

mizde sağlıkta kalite sisteminin yerleşmesi gayretinde-

yiz. Önemli olan, belge almaktan ziyade kaliteli sağlık 

hizmeti vermektir. 

STANDARD- Bu kuruluşların sayısını artırmak 
için bir stratejiniz var mı?

R. AKDAĞ- Sağlığın geliştirilmesi kapsamında toplum 

yararına çalışan her kişi ve kuruluşun çalışmaları bizim 

için önemlidir. Hizmet alan vatandaşı, hizmet veren ça-

lışanı memnun edecek, maliyet ve iş gücü açısından 

gereksiz yük getirmeyecek, nitelikli ve etkili sağlık hiz-

meti sunumunu kolaylaştıracak uygulamalar tarafımız-

dan kabul görecektir. Bizim önceliğimiz  “Sağlıkta Ka-

lite Sistemi Türkiye Modeli”ni geliştirmek ve halkımıza 

kaliteli hizmet vermektir. 

STANDARD- Son günlerde “sağlıksız damacana” 
haberleriyle gündemde olan ve halk sağlığını teh-
dit eden ürünlerle ilgili en iyi mücadele yolu ne-
dir? Sizce standartların bu konudaki önemi nedir?

R. AKDAĞ- Damacanalar tekrar tekrar doldurulduk-

ları için bu ürünlerin dolum öncesi yıkama ve durula-

ma işlemleri ile nakliye ve depolama şartlarının sıkı ta-

kibi önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak bu 

ürünleri Avrupa Birliği standartlarında takip ediyoruz. 

Bu noktada gerek kaynağında ve dolum tesisinde ge-

rekse piyasada ürünlerin sıkı denetlenmesi son derece 

önemli. Bakanlık olarak su damacanalarını elektronik 

ortamda takip etmeye yönelik bir sistem geliştirme 

aşamasındayız. Halen bu sistemin standartlarını çalışı-

yoruz. Yakın zamanda, damacana kullanan ülkeler ara-

sında en yüksek standartlarda damacana takibi yapan 

ülkelerden biri olacağız.

21 EYLÜL 2012
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Çikolata, kakao ağacının çekirdek denen  tohumların-

dan yapılan, besin değeri yüksek, enerji veren ve tüm 

insanların zevkle tükettiği bir yiyecektir.

Öğütülmüş kakao çekirdeklerinin suyla karıştırılması 

ile kakao içeceği olarak başlayan ve günümüze kadar 

farklı aşamalardan geçerek geliştirilen çikolata, yaklaşık 

3000 yıllık bir tarihe sahiptir. Çikolata kültürü, Güney 

Amerika’da kakao ağacı çekirdeğinin önce Mayalar, 

daha sonra Aztekler tarafından kakaolu içecek olarak 

hazırlanmasıyla başlamıştır. İspanyol kaşifl erin Amerika 

kıtasını keşfiyle, kakao içeceğinin önce İspanya’ya son-

ra Avrupa’ya yayılması ile çikolatanın önemli gelişimleri 

başlamıştır. Aztek dilinde “ekşi, acı içki” anlamına gelen 

“xocoatl” adındaki içeceği Aztekler, içine baharatlar ka-

tarak soğuk olarak içiyorlardı. İspanyollar ise aynı içkiyi 

şekerli olarak içmeye başladılar. Çikolata için önemli 

tarihsel aşamalar kısaca özetlenecek olursa;

1528 İspanyol kaşif Hernan Cortez kakao içeceğini 

İspanya’ya getirdi.

1606 Kakao içeceği İtalya’ya yayıldı.

1615 Kakao içeceği Fransa’da tüketilmeye başlandı.

1657 İlk çikolata fabrikası Londra’da kuruldu.

1727 Sütlü çikolata içeceği Nicholas Sanders tarafın-

dan İngiltere’de keşfedildi.

1765 Kuzey Amerika’da ilk kakao şirketi kuruldu.

1825 Çikolata içeceğinde yağ miktarını azaltmak ama-

cıyla Hollandalı Coenraad Johannes van Houten kakao 

likörünü ayıran patentli bir kakao presi geliştirdi.

1847 Katı yenilebilen çikolata İngiliz şirketi J. S. Fry ve 

Oğulları tarafından piyasaya sunuldu. Çikolata içece-

ğinin, yenilebilen bir ürün olarak tüketilmeye başlama 

tarihidir.

1849 Cadbury Kardeşler Brothers çikolata konusunda 

ilk fuarı İngiltere’de düzenlediler.

1876 Sekiz yıllık denemelerden sonra İsviçreli Daniel 

Peter ilk ticari yenilebilir sütlü çikolata üretimine başladı.

1879 İsviçreli Rodolphe Lindt ilk konçlama sistemini 

keşfetti.

1900 İsviçre çikolata üretiminde lider ülke konumuna 

geldi.

1927 Türkiye’nin ilk çikolata üretimi yapan fabrikası ku-

ruldu.

Çikolatanın en genel tanımlaması yapıldığında, çikola-

ta, kakao ürünleri ve şeker kullanılarak üretilen bir gıda 

ürünüdür. Çikolata, süt, süt ürünleri, diğer gıda bileşen-

leri ve izin verilen katkı ve aroma maddelerinin ilavesi ile 

hazırlanmaktadır. Çikolataların temel bileşiminde kakao 

kuru maddesi, kakao yağı ve şeker bulunur. Farklı da-

mak zevkleri, tüketici talepleri ve çikolata kalitesinin art-

tırılmasına yönelik araştırmalar sonucunda, günümüz-

de farklı çikolatalar üretilmekte ve üretim teknikleri her 

geçen gün gelişim göstermektedir. Çikolata, çeşitlerine 

göre bitter (siyah), sütlü ve beyaz çikolata olarak 

üçe ayrılır.

Bitter çikolata, kakao yağı, kakao kuru maddesi ve şe-

ker veya şekersiz olarak hazırlanır. Ticari olarak % 50-

99 kakao kuru madde içeriği ile bitter çikolata üretimi 

yapılmaktadır. Bitter çikolata tanımlamasında süt ürün-

leri içermemesine rağmen bazı ürünlerde süt yağı veya 

süt yağının yüksek erime fraksiyonu kullanılmaktadır. 

Sütlü çikolatalarda; şeker, kakao yağı, kakao kitlesi ve 

süt tozu, beyaz çikolatada ise; şeker, süttozu ve kakao 

yağı bulunmaktadır. Her üç çeşit çikolatada kakao yağı 

kullanılan ortak ham maddedir.

Çikolatanın ana ham maddesi olan kakao çekirdeği, 

“Theobroma cacao” ağacının meyvesidir. Kakao ağa-

cının anayurdu Orta ve Güney Amerika’da Brezilya ve 

Venezüella’dır. Ayrıca, Afrika’da Gana ve Fildişi, Güney-

doğu Asya’da Malezya, Karayip Denizi ve Ekvator’da 

yetişmektedir. Sterculiaceae ailesinden olan bu ağaç 

tropik kuşakta yetişir, nem ve yüksek sıcaklığı sever. 

Meyve vermeye 4–5 yaşındayken başlar ve 40’lı yaşla-

ra kadar devam eder. Taze iken sarı-kırmızı renklere sa-

hip olan kakao meyvesi kuruduktan sonra kahverengi-

ye dönüşür. Etli, olgun meyvelerin içinden çıkarılan çe-

kirdekler, birkaç gün mayalandırıldıktan sonra güneşte 

kurutulur ve böylece çekirdekler işlenmeye hazır hale 

gelmiş olur. Fabrikada temizlenen kakao çekirdekleri 

kavrulur ve öğütülür. Elde edilen macun görünümün-

deki sıvı, preslenerek kakao ve kakao yağı elde edilir.

Kakao yağı pek çok farklı trigliseritlerin birleşmesinden 

meydana gelen bir yağdır.  Kakao yağında bulunan 

başlıca trigliseritler palmitik, stearik ve oleik asitlerinin 

birleşiminden oluşur. Kakao yağındaki üç temel trigli-

serit POP (palmito-oleo-palmitin), POS (palmito-oleo-

stearin) ve SOS’tan (stearo-oleo-stearin) meydana gel-

mektedir.

Kakao yağı, kozmetik, eczacılık gibi pek çok endüst-

ri dalında kullanılmakla beraber, çikolata üretiminde 

önemli bir yer tutmaktadır. Kakao yağının erime ve kris-

tallenme özellikleri onu değerli bir hale getirir. Yağ kris-

tallenmesi, çoklu kristal formlarının bir arada olması ve 

sıcaklık değişimiyle bir kristal formunun diğer bir kristal 

formuna dönüşmesidir. Bir molekülün farklı kristallene-
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bilme özelliği polimorfizm olarak adlandırılır. Çikolata 

üretiminde polimorfizm oldukça önemli bir konudur.

Çikolata üretimi süresince kakao yağının kristallenme 

mekanizmanın tam olarak anlaşılması, istenilen kalite-

de çikolata üretimi için bilinmesi gereken konulardan 

biridir. Kakao yağının polimorfik kompozisyonundaki 

değişmeler, kristal kararlılığını ve kristallerin diğer form-

lara dönüşme eğilimini önemli derecede etkiler. Bu ne-

denle, kakao yağının kompozisyonundaki değişiklikle-

rin ve kristalizasyon dönüşümlerinin takip edilebilirliği, 

çikolata üretiminin kontrolü için bir avantajdır.

Kakao yağı genelde 6 farklı polimorfik yapıya sahiptir. 

Form I, düşük sıcaklıklarda hızlı soğutma ile oluşur ve 

kararlı değildir, hızlıca form II’ye dönüşürken, form III ve 

form IV’e dönüşmesi daha yavaştır. Form IV, genelde 

iyi temperlenmemiş veya zayıf temperlenmiş çikolata-

nın soğutulması sonucunda oluşur ve kolaylıkla Form 

V’e dönüşebilir.

Form V ve form VI kakao yağının en kararlı halidir. İyi 

temperlenme yapılmış bir çikolatada form V’in oluşma-

sı beklenir ve form V çikolatada istenilen kristal yapısı-

dır. Erime noktası vücut sıcaklığına yakındır, rafta katı 

halde durur, ağza alınınca erir, yeterince yoğundur ve 

kalıplarda yapışma problemi olmaz. Ayrıca, form V, 

parlak görünümde ve diğer kristal formlara dönüşme 

açısından oldukça kararlıdır.

ÇİKOLATA ÜRETİMİ
Çikolata üretimi, iki farklı üretim metodu ile gerçekleş-

tirilmektedir. Bunlardan birincisi klasik üretim metodu, 

diğeri ise modern üretim metodudur. Klasik metotla çi-

kolata üretimi, karıştırma, öğütme, konçlama ve amba-

lajlama aşamalarından meydana gelir. Modern çikolata 

üretim metodu, klasik metodun üzerine kurulmuş olup 

Weiner Metodu olarak da bilinmektedir. Modern çiko-

lata üretim metodunun en önemli avantajı, çikolata çe-

şidine bağlı olarak hazırlanan karışımındaki maddelerin 

özelliğine göre işlem süresinin ayarlanabilir olmasıdır. 

Çikolata üretim basamakları ürün tipine göre farklılıklar 

göstermekle beraber temel olarak 5 farklı basamaktan 

ibarettir:

Karıştırma: Ürün çeşidine göre seçilen bileşenler uy-

gun ağırlıklarda karıştırılır.

İnceltme: Kakao ve şeker kristallerinin istenilen parti-

kül büyüklüğüne gelmesi amacıyla karışım belirli aralık-

larla dizilmiş silindirlerden geçirilir.

Konçlama: Çikolata hamuru konçlama tankında sü-

rekli karıştırılarak sıcaklığı kademeli olarak artırılır ve 

karışım eritilir. Çikolata üretiminin en uzun süren aşa-

masıdır. Çikolatanın istenen tat ve aroma bileşenleri-

nin oluşması sıcaklıkla ve sürekli karıştırma ile sağlanır. 

Konçlama sırasında şeker kristalleri daha düzgün bir 

yapı kazanır ve kakao ürünlerinin ısıtılmasıyla oluşan 

aromaların şekere transferi gerçekleşir. Çikolata karı-

şımının akışkanlığı izlenerek emülsifiye edici maddeler 

ve gerektiğinde bir miktar daha kakao yağı ile çikolata 

karışımına istenilen viskozite kazandırılır.

Temperleme: Çikolatada üretiminin en önemli ba-

samağıdır. Kakao yağının polimorfik yapısının kontrol 

edilebilirliği açısından önemlidir. Temperleme, erimiş 

kakao yağında form V oluşması ve kararlı olmayan 

diğer formların eritilmesiyle sağlanır. Temperleme ile 

çok sayıda küçük kristallerin, doğru formda oluşması 

amaçlanır. Üretim farklılıkları olmasına rağmen, genelde 

temperleme işlemine çikolata eritilerek ve kristal yapı-

lar bozularak başlanır. Form V kristallerinin oluşması 

için temperleme basamağının çok iyi kontrol edilmesi 
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gerekir. Bu nedenle temperleme aşamasında ısıtma-

soğutma-ısıtma işlemleri uygulanır. Karışım önce farklı 

kristallerin oluşması için soğutulur. Sonra tekrar Form 

V’in erime noktasının altındaki bir sıcaklığa ısıtılarak, 

kararsız formların  (form I, II, III) erimesi sağlanır. Bu ko-

şullarda Form VI’nın oluşması çok nadir ve yavaş olur. 

Bu işlemlerin sonunda elde edilen temperlenmiş sıvı 

çikolatadaki kristaller, form V yapısındadır.

Soğutma: Ürün depolanmadan önce, kakao yağının 

tamamen katılaşmasını sağlamak amacıyla yapılır. Uy-

gun sıcaklık kontrolü, temperlenmiş çikolatada kristal-

lerin artması açısından kritiktir. Temperleme sırasında 

çok az miktarda oluşan form V kristalleri, soğutma sü-

resince çikolata içerisindeki kakao yağının V formunda 

kristallenmesini sağlar ve açığa çıkan enerji soğutma 

tünelinden uzaklaştırılır.

Çikolata genelde iki karakteristik özellik taşır; koku ve 

tekstür (malzeme davranışı). Çikolatanın kendine has 

olan kakao kokusunu ve tekstürünü belirleyen faktör-

ler kakaonun yetiştirildiği yöreden başlar ve çikolatanın 

son aşamasına kadar devam eder. Bu nedenle üreti-

min her aşamasında dikkatli olmak gerekir. 

İyi bir çikolata oda sıcaklığında kararlı olmalı, erimeme-

li, ağızda ise erimeye başlamalıdır. Çikolataların genel 

olarak üç çeşide göre sınıfl andırıldığı düşünülürse, her 

çeşit için farklı aromalar ve farklı özellikler ön plana çık-

maktadır. Çikolatanın kalitesi, son üründeki tat, parlak 

görünüm, tekstür, ısı direnci ve çiçeklenme direnci gibi 

pek çok faktöre bağlı olmakla beraber, tüm bu özellik-

ler kakao yağının o andaki kristal formlarının tipi, sayısı 

ve boyutundan etkilenir. Çikolatanın kalitesini belirleyen 

unsur kakao yağı oranıdır. Kakao yağı oranı arttıkça çi-

kolatanın kalitesi de artar.

ÇİKOLATADA GÖRÜLEN PROBLEMLER
Üretim, üretim sonrası taşıma koşulları, marketlerde 

teşhir edilmesi ve tüketicinin saklama koşulları, çikola-

tanın raf ömrü ve kalitesi açısından önemlidir. Çikolata-

nın tüketim anına kadar en çok dikkat edilmesi gereken 

konu, sıcaklık değişimleridir. 

Çikolata üretim basamaklarının, özellikle sıcaklık ve za-

manın düzgün kontrol edilememesi sonucunda, üretim 

sonrası istenmeyen fiziksel değişimler ortaya çıkmakta-

dır. Çikolatanın kalitesini etkileyen bu değişimler: Kum-

luluk, Çatlama, Düzgün olmayan yüzey görünümü, 

Mat yüzey, Yağ çiçeklenmesi ve Şeker çiçeklenmesi 

olarak bilinmektedir. Çikolata kalitesini etkileyen fiziksel 

değişimlerin içerisinde yağ çiçeklenmesi veya çikolata 

yüzeyinin beyazlaşması (fat bloom) temel problemler-

den birisidir.

Yağ çiçeklenmesinin nedenleri olarak, üretimden ve 

üretim sonrası saklama koşullarından kaynaklanan ha-

talar olmak üzere iki ayrı grupta incelenebilir.

Başta kakao yağı olmak üzere bileşimde kullanılan süt 

yağı ve diğer yağlar yağ çiçeklenmesi oluşumunda et-

kilidirler. İşlem parametrelerinden gelen etkiler incelen-

diğinde ise çikolatadaki yağ çiçeklenmesi, dolgu tipi ve 

tablet tipi, çikolatalarda farklı mekanizmalarla kendini 

göstermektedir. Tablet tipi çikolatada yağ çiçeklenme-

sinin oluşmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

-  Yetersiz veya fazla temperleme yapılması,

-  Soğutma hızının, süresinin ve sıcaklığının kontrol 

edilememesi,

-  Depolama sıcaklığının yüksek olması veya depola-

ma sıcaklığındaki değişimler.

Üretimden kaynaklanan hatalar sonucu yağ çiçeklen-

mesi birkaç gün içerisinde ortaya çıkar ve çikolata yü-

zeyinin beyazlanmaya başlaması kolayca görülür.

Üretim basamakları düzgün kontrol edilmiş, ideal ola-

rak temperlenmiş ve yeterince soğutma işlemi yapılmış 

çikolatanın üretim sonrası yağ çiçeklenmesi, taşıma, 

teşhir ve tüketicinin saklama koşullarına bağlıdır.

Üretimini kontrol ettiğimiz ve ideal temperlenmiş tab-

let çikolatalar ile yaptığımız araştırmalar sonucunda, 

çikolatanın oda sıcaklığının altında (18-22oC), buzdo-

labında ve derin dondurucuda yağ çiçeklenmesi veya 

beyazlaşması olmadan bir yıldan uzun süre saklan-

masının mümkün olduğu bulunmuştur. Ayrıca, hızlan-

dırılmış raf ömrü testleri, çikolatanın oda sıcaklığının 

üzerinde (32oC) kısa bir süre tutulduktan sonra tekrar 

soğutulması sonucunda yağ çiçeklenmesinin başladı-

ğı görülmüştür. Çikolata yüzeyinde form V kristallerinin 

eriyerek tekrar soğutulması sırasında kakao yağı form 

VI kristallerine dönüşmektedir. Mikroskop altında form 

VI kristalleri büyük ve çiçek şeklinde kristaller olarak 

görülürler. Sıcaklık değişimine uğramış, yüzeysel ola-

rak erimiş ve yumuşamış çikolataların düşük sıcaklık-

larda saklanması yağ çiçeklenmesini hızlandırmaktadır. 

Form V kristallerinin eridiğinde kararlı form VI kristalle-

rine dönüşmesini önleyerek tekrar form V kristallerinin 

oluşmasını sağlaması konusunda henüz bir çözüm bu-

lunamamıştır. Çikolatada önemli bir problem olan yağ 

çiçeklenmesini geciktirmek amacıyla günümüzde bazı 

katkı maddeleri kullanılmaktadır. Çikolata üreticileri, 

üniversiteler ve araştırma merkezleri yağ çiçeklenme-

si problemini önleme konusunda araştırmalara devam 

etmektedirler.
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Çikolatanın öyküsü yaşadığımız coğrafyada oldukça yenidir. Çünkü çikolata yapımında kullanılan kakao taneleri 

ne Anadolu’da ne de Asya’da doğal olarak yetişen bir ağacın meyveleridir. Kakao ağacının doğal yetişme alanları  

Güney Amerika’da And Dağları’nın etekleri ve Amazon ve Orinoco ırmakları havzalarının yakınlarındaki yükseltiler-

dir. Kakao ağacının değerli meyvelerinin Mayalar tarafından Orta Amerika’ya getirildiği düşünülmektedir. Tropik bir 

bitki olan kakao ağacı Kolomb sonrası Batı Afrika ve Batı Hint adalarında da yetiştirilmeye başlanmıştır. Binlerce 

yıl sadece Orta ve Güney Amerika’da yetişen ve tüketilen kakao ile Avrupa’nın tanışması 16. yüzyılda olmuştur. 

Osmanlı toplumunda çikolata tüketildiğine dair bilgilere ise 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar rastlanmamaktadır. 

Kakao ağacının taneleri yüzyıllar boyunca önce Maya ve Aztek uygarlığında, daha sonra Avrupa’da içecek yapı-

mında kullanılmıştır. Katı çikolatanın keşfi  ise sadece 170 yıllık yeni bir hikâyedir. 

Azteklerin Kutsal İçeceği

Kakao ağacına 18. yüzyılda İsveçli bilim adamı Carl Von Linné (1707–1778) tarafından Yunanca ‘tanrıların yiyece-

ği’ anlamına gelen Theoboroma cacao ismi verilmiştir. Bu ismin verilmesinin nedeni belki de kakaonun Aztek ve 

Maya uygarlığında tanrılara ve krallara sunulan değerli bir içecek olmasıdır. Kakao ağacının ilk olarak ehlileştirip 

üretildiği Meksika Körfezi kıyılarının alçak tepelerindeki topraklar Maya Krallığı’na (M. Ö. 1500-400) aittir. Kakao 

tüketiminin olduğuna dair bulgular geç Maya uygarlığında MS 250 yıllarına rastlar. Kakao kelimesi Maya dilinden 

gelmektedir. Kakao, geç Maya ve  Aztek uygarlıklarında elit bir içecek ve para birimi haline gelmiştir. Maya me-

zar lahitleri ve vazolar üzerindeki betimlemelerde tanrılara sunulan kakao taneleri resmedilmiştir. Maya ve Aztek 

soylularının içtikleri çikolata tek tip bir karışım değil bulamaç, lapa, toz ve hatta katı yiyecek olarak hazırlanan ve 

yenibahar ve kırmızıbiber gibi çeşnilerle tatlandırılan içeceklerdi. Nixtamal adı verilen mısır ezmesi ile kakao karı-

şımından oluşan bu köpüklü içki bugün halen Meksika kültüründe devam etmektedir. 

Çikolatalı içecekler Maya ayin ve ziyafetlerinde önemli rol oynarlardı. Kakao taneleri simgesel bir anlama da sahip-

ti; örneğin Maya evlilik törenlerinde gelin ve damadın birbirlerine hediye ettikleri 5 adet kakao çekirdeği birbirlerine 

olan bağlılıklarını temsil ederdi. Maya kültüründen sonra kakaonun tüketimi Aztek uygarlığında en parlak döne-

mini yaşamış ve Kolomb sonrası İspanyol  kaşifl er aracılığıyla bugüne kalan bilgiler aktarılmıştır. Aztek kralları, 

soylular ve savaşçılar çikolatayı şölenlerin sonunda dumanı tüten tütün çubuklarıyla içerlerdi.   

Yrd. Doç. Dr. Özge SAMANCI
Yeditepe Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

Tanrıların Yiyeceği Çikolata

Kakao ağacına 
Yunanca ‘tanrıların 
yiyeceği’ anlamına 
gelen Theoboroma 

cacao ismi verilmiştir. 
Bu ismin verilmesinin 

nedeni belki de 
kakaonun Aztek ve 
Maya uygarlığında 

tanrılara ve krallara 
sunulan değerli bir 

içecek olmasıdır. 
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Çikolata Avrupa’da

Avrupalılar kakao ağacının tohumunu ilk kez Kristof Ko-

lomb sayesinde gördüler. Yucatan ve Meksika’nın 1517 

yılından itibaren İspanya tarafından işgal edilmesiyle ye-

rel ekonomi için kakao çekirdeklerinin önemini sömür-

geciler anladı. Fakat çikolata en başta bir içecek olarak 

benimsenmedi, hatta tiksinti uyandırdı. Ancak zaman 

içinde Orta ve Güney Amerika’da yerel kültür ve İspan-

ya kültürünün melezleşmesiyle tüketim alışkanlıkları de-

ğişti ve çikolata İspanyollar tarafından kabul edildi. En 

başta çikolatayı benimseyen kadınlar oldu. Daha son-

ra da çikolata Avrupa’ya getirildi. İspanyollar çikolatayı 

Azteklerden farklı bir metot ile hazırlamayı tercih ettiler. 

Azteklerin soğuk ve acı olarak içtikleri çikolatayı sıcak 

ve şeker kamışıyla tatlandırarak tatlı olarak hazırladılar. 

Kırmızıbiber yerine ise tarçın, anason gibi eski dünyanın 

baharatlarıyla içeceği tatlandırdılar. Çikolata İspanya’da 

kabul görmeden önce tıbbi özellikleri tartışma konusu 

oluşturdu. Eski tıp anlayışına göre yararlı bir içecek ol-

duğu kabul edildikten sonra çikolata İspanya’da mısır, 

domates, patates, fasulyeden önce ilk kabul edilip be-

nimsenen Amerikan yiyecek maddesi oldu. 

Avrupa’da yararları üzerine uzun bir tartışma yaratan 

kakao tanelerinin dağıtımı 16. yüzyıldan itibaren yay-

gınlaşmaya başladı. Rönesans Döneminde tanınmaya 

başlanan çikolata içeceğinin Avrupa’da tüketimi esas 

olarak 17. yüzyılda gerçekleşti. Çikolata keyif verici bir 

madde ve bir ilaç olarak Barok saray ve malikanele-

rinde dönemin moda içeceği haline geldi. Güneş kral 

XIV. Louis döneminde Versailles Sarayında verilen tüm 

davetlerde çikolata ikram edilirdi.  Önce İspanya daha 

sonra İtalya, Fransa ve İngiltere’de tüketilmeye baş-

lanan çikolata üzerine sayısız tarif yazıldı. Örneğin bir 

İngiliz seyyahın İspanya’da 17. yüzyılın ikinci yarısında 

yaptığı bir seyahate göre çikolata hazırlanması şöyle 

anlatılır: 

“Kakao çekirdekleri önce demir tavada çok harlı bir 

ateşte kurutulduktan sonra kabuklarından ayrılması 

için karıştırılır. Bir gece boyunca kapalı bir kutuda ara-

da karıştırılarak bekletilir. Ertesi gün bir taşın üzerinde 

çekirdekler ezilmeden bir merdaneyle ezilir. Böylece 

kalan kabukları çıkar. Daha sonra kabuklar harman 

savurma yöntemiyle ayrılır, elekten geçirilir. Altında 
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hafif ateş yanan bir dibek taşında öğütülür. İçine ince 

toz halinde şekerle tarçın ilave edilip yoğrulur ve ka-

rışım tekrar öğütülür. Daha sonra içine vanilya veya 

misk-i amber ilave edilir. Daha sonra hamura şekil 

verilerek parçalara ayrılarak saklanır. Çikolata içeceği 

hazırlamak için bu kuru hamur özel bir çikolata kabı-

na konulup içine sıcak su ilave ediliyor, içinden kaşık 

geçirilen bir kapakla kapatılıp iyice köpürtülüyor.”1

Vanilya, tarçın, misk, amber ve hatta yasemin çiçeği 

ve gül yaprakları bu zarif afrodizyak içeceği tatlandır-

mak için kullanılırdı. Sophie ve Micheal Coe tarafından 

çikolata tarihi ve kültürü üzerine yazılmış en kapsamlı 

kitapta Toskana Grandükü’nün ünlü yasemin çikolatası 

tarifi yer alır:

“10 libre (4,5 kg) kavarulmuş kakao, çekirdeği temiz-

lenmiş ve ezilmiş

Taze yasemin çiçekeleri

8 libre ( 3,6 kg) beyaz şeker

3 ons (85 gr) kusursuz vanilya çiçeği

4 ila 6 ons ( 115-170 gr) kusursuz tarçın

2 parça ( 2,5 gr) amber

Hazırlanışı:

Bir kutu veya benzeri bir kap içine yasemin çiçekleriy-

le ezilmiş kakao çekirdekleri sırayla kat kat yerleştirilir 

ve 24 saat bekletilir. Sonra bunların hepsi karıştırılır 

ve buna çiçek ve kakao tabakları sırayla yerleştirilerek 

eklenir ve yine bekletilir. Bu işlem en  az on veya on 

iki kez yapılmalıdır ki, yasemin kakaoya iyive sinebil-

sin. En sonunda kalan malzemeler alınır ve yasemin 

kakao karışımına eklenir, azıcık ıstılmış bir dibek taşı-

nın üstünde hep birlikte öğütülür; eğer taş çok sıcak 

olursa kokuyu kaybedebilirsiniz.”2

Çikolatanın moda olduğu 17. yüzyılda iki egzotik içe-

cek daha Avrupa’ya girmiştir: çay ve kahve. Kah-

ve Osmanlı-Venedik, Osmanlı-Marsilya ticaret yolları 

üzerinden İtalya ve Fransa’ya girmiş ve kısa sürede 

kabul görmüştür. Çay ise Avrupa’ya bir ticari madde 

olarak 1610 yılında Hollanda’nın Doğu Hindistan şir-

ketiyle ulaştı. Bu iki içecek de ilerde çikolatadan çok 

daha fazla yaygın hale gelecektir. Kahve mütevazi bir 

yaşam standardını benimseyen Protestan kültürünün, 

çikolata ise Katolik ve asilzade içeceği olarak ayrışır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1554 yılından itibaren tanı-

nan ve çok sevilen kahvenin karşısında ne çikolata ne 

1 SophieD. Coe. M. D. Coe. Çikolata’nın Gerçek Tarihi, Çev. Ayşe Öztek, 

İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005, s.162-163.

2  A.g.e. s. 179-180.

de çay bir rakip olmuştur. Büyük bir olasılıkla kahve ve 

kahvehane kültürünün çok yaygın olduğu bu toprak-

larda yeni bir içeceğe ihtiyaç duyulmamıştır. Hindistan, 

Güney Doğu ve Uzak Doğu Asya’da da hiçbir zaman 

çikolata Avrupa’da olduğu gibi rağbet gören bir içecek 

olmadı. Avrupa’da 18. yüzyılda şekerleme, pastil, don-

durma ve pastalarda kullanılan çikolata yine Orta Doğu 

ve Asya’da sevilmedi.  

Aztekler’in sevilen içkisi çikolatanın ham maddesi ka-

kao tanelerinin mutfakta yemek yapımında kullanılması 

Avrupa’da başlar. Maya ve Aztek uygarlığında sanılanın 

aksine yemeklerin içine çikolata katılarak hazırlanmaz. 

İçinde kakao bulunan ilk yemek tarifl eri İtalya’da 1680-

1684 yılları arasında çıkar. Sadece tatlı ve pasta çeşit-

lerinde değil makarna ve etli yemeklerde de kullanımı 

denenir. Doğu’nun şerbetlerinden esinlenerek İtalyan 

aşçılarının geliştirdiği sorbetto’lar ilk dondurmalardır. İlk 

çikolatalı dondurma tarifi (1794) de İtalyandır. Fransızlar 

çikolatayı tatlı yapımında daha rafine bir şekilde işler-

ler: bisküviler, değişik şekilde pastiller, çikolata köpüğü, 

meyve şekerlemeleri, macaron, kremalar, drajeler. 18. 

ve 19. yüzyıl yemek kitaplarında bu tarifl ere rastlanır.

Sanayi Devrimi ve Katı Çikolata

Kakao ağacı anavatanı olan Orta ve Güney Ameri-

ka topraklarından seyahat ederek 19. yüzyılda Batı 

Afrika’ya ve İngiliz kolonisi Sri Lanka’yla Hollanda kolo-

nileri Java ve Sumatra’ya ulaştı. Bu topraklarda kurulan 

kakao plantasyonları günümüze kadar dünya kakao ih-

tiyacının önemli bir bölümünü karşılamaya devam etti. 

Sanayi devrimiyle keşfedilen teknoloji çikolata tarihinde 

çok önemli bir dönüm noktasını oluşturdu. 1828 yılı, 

çikolatanın yapılışı ve üretiminde modern dönemlerin 

başladığını belirleyen yıldır. Çünkü bu tarihte Hollanda-

lı kimyager Van Houten yağ oranı az olan bir çikolata 

tozu imal etmek üzere geliştirdiği yeni bir sistem için 

patent aldı. Van Houten’in 1815 yılından beri kakaoya-

ğının büyük bir bölümünü çikolatadan ayrıştırmak için 

araştırdığı yöntemler en sonunda meyvesini verdi. Çok 

hızlı ve verimli çalışan bir hidrolik pres makinesi geliş-

tirdi. İşlenmemiş çikolata liköründeki kakaoyağı oranı 

bu sistemle % 27’ye düşürüldü. Bu sayede elde edilen 

katı çikolata ezilerek ince toz haline getiriliyordu. Bu bil-

diğimiz kakao adlı maddeydi. Elde edilen bu maddenin 

suyla iyi karışması için Van Houten alkalik tuz ilave etti. 

Böylelikle kakaoyağı azaltılmış olan kakao, yoğun çi-

kolata içeceğini tahtından indirdi. Bu icat hem toz hem 

de katı parça şeklinde üretilen ucuz çikolatanın kitlelere 

sunulmasını mümkün kılan büyük çaplı imalat sistemini 

mümkün kıldı. 



Van Houten’in icat ettiği sistem sayesinde dünyada 

ilk yenilebilir çikolata imalatı İngiltere’de gerçekleşti. 

Joseph Fry & Son Şirketi 1847 yılında çubuk şeklinde 

parça çikolatayı üretti. İngiltere’de çikolata üreten ikin-

ci önemli şirketi Cadbury firması oldu. Çikolata imalatı 

İngiltere, Avrupa ve Amerika’da 19. yüzyılın sonlarında 

büyük bir işkolu haline gelmiştir. Ayrıca toz kakao kek, 

pasta, bisküvi ve dondurma gibi tatlılarda da yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat çikolata üreti-

mi konusunda öne çıkan ülke, Cailler, Suchard, Nestlé, 

Lindt gibi üreticilerle İsviçre olmuştur.  İlk kez sütü ve 

çikolatayı birleştirerek sütlü çikolata imal eden Nestlé, 

başarısını 1867’de sütü buharlaştırarak süt tozu elde 

etmeye yarayan keşfiyle kazanır. 1879 yılında Lindt 

firması çikolatanın kalitesini büyük oranda geliştiren 

conching metodunu icat eder. Böylelikle modern çiko-

lata üretimine dair işlemlerin hemen hemen hepsi 19. 

yüzyıldan 20. yüzyıla geçildiği dönemde gerçekleşir. 

20. yüzyıla geldiğimizde şekerin ucuz bir ham madde 

haline gelmesi ve kitlesel üretim metotlarının gelişme-

siyle çikolata ve gofret, bisküvi gibi çikolatalı ürünlerin 

üretimi çeşitlenir, fiyatları ucuzlar ve eskiden sadece 

asilzadelerin ayrıcalıklı bir lezzeti olan çikolata demok-

ratikleşir. Bu aynı zamanda çikolata ve çikolatalı ürün-

lerin kalitesinin bozulmasına da yol açar. Çünkü çiko-

latanın ham maddesi kakao yağının pahalı olması ne-

deniyle ürünlerin yapımında daha az kakao yağı kulla-

nılmaya başlanır. Lesitin ve palmiye yağı gibi maddeler 

çikolata yapımında kullanılmaya başlanır. Bugün  iyi bir 

çikolatada yeterli miktarda çikolata likörü ve kako yağı 

kullanılması aranmaktadır. 1925 yılında kurulan Fransız 

Valrhona şirketi dünyanın en prestijli “grand cru” çiko-

latalarını üreten şirketlerden biridir. Sadece 150 kişilik 

bir çalışma ekibiyle Valrhona’da üretilen çikolatalar 10 

kişilik bir jürinin testinden sonra tüketiciye sunulur. 

Türkiye’de Çikolata

Avrupa’da 17. yüzyıldan itibaren asil bir içecek ola-

rak kabul gören çikolata Osmanlı coğrafyasında aynı 

dönemlerde tanınmamıştır. Çikolata, Osmanlı tatlı sa-

natında da benimsenmemiş ve hatta günümüz Türki-

ye’sinde sadece Avrupai stilde hazırlanan kek, pasta 

ve bisküvilerde kullanılmıştır. Osmanlı tüketicisi Sanayi 

Devrimi sonrası Avrupa’da üretilmeye başlanan katı 

çikolatayla 19. yüzyılın ikinci yarısında tanışmıştır. Çi-

kolata, çikolatalı drajeler ve çikolatalı pasta ve bisküvi-

ler, 1850 yıllarından itibaren İstanbul’un Avrupai semti 

Pera’da açılan alafranga pastahane, şekerci ve resto-

ranlarda satılmaya başlanmıştır. Osmanlı basınında ilk 

çikolata reklamı, dondurma ve meşrubat reklamlarıyla 

birlikte Ceride-i Havadis Gazetesi’nde 1849 yıllarından 

itibaren yayınlanmıştır. 12 Ocak 1855 yılında gazete-

de yer alan bir reklamda ithal edilen çikolatanın nasıl 

bir yiyecek olduğu okuyucuya tanıtılmış, sonra besin 
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değeri, kullanım alanları ve faydaları anlatılmıştır. Bu ilanda kullanılan ifadeler çikolatanın 

Osmanlı tüketicisi için ne kadar yeni bir ürün olduğunu göstermektedir. Çikolatanın ne 

kadar faydalı ve doyurucu bir gıda olduğunu anlatabilmek için reklamda ilginç benzet-

meler yapılmıştır. Bir parça çikolatanın bir tabak kebapta olan vitaminle eşdeğer olduğu 

ifade edilmiştir.3 19. yüzyılın ikinci yarısında Pera semtinde bulunan pastahaneler ve şe-

kerciler Avrupa’nın ünlü başkentlerindekilerle neredeyse eşdeğerdedir. Bu dükkanlarda 

Fransız pastacılar tarafından üretilen pasta, şekerleme ve ithal çikolata çeşitleri bulmak 

mümkündür. Aralarında Osmanlı sarayında düzenlenen ziyafetler içinde sipariş alan M. 

Vallaury’nin şekerci dükkanı çok meşhurdur. 1849 tarihli bir gazete ilanında Vallaury’nin 

yeni açtığı dükkanında her çeşit şeker, likör, konserve, çikolata ve draje  satıldığı belir-

tilmektedir. Dönemin ünlü pastaneleri arasında Lebon, Markiz İstanbul da uzun süre 

önemlerini korumuştur. 

İthal bir ürün olarak 1850’li yıllarından itibaren İstanbul piyasasında bulunan çikolata, 

uzun bir süre sınırlı bir müşteri kitlesine hitap etmiştir. İstanbul’da yaşayan yabancılar ve 

alafranga yaşam biçimlerini takibe hazır minik bir seçkin grubu bu yeni lezzetlerle tanış-

mıştır. Çikolata, Osmanlı sarayında tüketilen bir gıda olmamıştır. Sadece özel yabancı 

konuklar için düzenlenen büyük ziyafetlerde tatlı olarak sunulmuştur. 1844 yılından iti-

baren İstanbul’da basılmaya başlanan Osmanlı yemek kitaplarında da 1882 yılına kadar 

çikolatalı tarifl ere rastlanmamaktadır. 1882 yılında ilk baskısı yayınlanan Ev Kadını adlı 

yemek kitabında çikolata sadece bir tarifte yer almaktadır: çikolatalı akide. Yine aynı 

dönemde basılan bir başka yemek kitabında (Yeni Yemek Kitabı) çikolata gevreği adlı 

bir bisküvi tarifinde çikolatanın adı geçmektedir. Cumhuriyet’in ilanından sonra basılan 

yemek kitaplarında bazı alafranga tatlı tarifl erinde çikolata yer almaktadır. Örneğin 1924 

yılında basılan Tatlıcıbaşı (Hadiye Fahriye) adlı tatlı kitabında çikolatalı dondurma, çiko-

latalı krema, çikolatalı akide tarifl eri bulunmaktadır. 

1909 yılında Nestlé çocuk maması, çikolata ve süt tozu ithal eden şubesiyle Karaköy’de 

açılır. Türkiye’de çikolata üretimi 1924 yılında Elite Çikolata, Meyveli Şeker ve Karame-

la Fabrikası ile başlar. Daha sonra 1927 yılında Nestlé de Feriköy’de bira fabrikasını 

çikolata fabrikasına dönüştürerek üretime başlar. Nestlé 1933’te Damak ile ilk fıstıklı 

çikolatayı; 1968’de ilk sürme çikolata Chokellayı üretir. Türkiye’de endüstriyel çikola-

ta üretimi 1970’li yıllarda başlar. Ülkemizde ve batıda kullanılmakta olan çikolata üre-

tim teknolojisinin temeli de 1975’tir. 1975-1980 yılları arasında yaşanan döviz sıkıntısı 

nedeniyle çikolata üretim kapasiteleri kısıtlı kalmış, bunun sonucu olarak da reklama 

yatırım yapılmamıştır. Döviz sıkıntısı yaşanan bu dönemde yatırımlara devam edilmiş, 

yapılan yatırımların çalıştırılması 1980’den sonra hızlanmış, bu tarihten sonra ham mad-

de teminindeki zorluklar da aşılmış, hatta kakao çekirdeğinden gümrük de kaldırılmıştır. 

Önceleri lüks ürünler kapsamında olan çikolatalı mamuller sektöründe gümrüklerin de 

sıfırlanmasıyla 1980’den sonra çok hızlı bir gelişme yaşanmıştır.4 Günümüz Türkiye’sin-

de çok çeşitli çikolata ve kakaolu mamüller üretilmektedir. Çikolata bayram, kız isteme 

gibi özel  günlerde lokum, akide şekeri, badem ezmesi hatta baklava gibi geleneksel  

Osmanlı tatlılarının yerini almaya başlamıştır. Kakao daha çok Batı kültürüyle Türk mut-

fağına giren kek, pasta, puding gibi ürünlerde kullanılmaktadır, fakat  çikolatalı lokum, 

çikolatalı baklava gibi Osmanlı-Batı sentezini yansıtan ürünler de son 20 yılda ortaya 

çıkmıştır. Türk tüketicisi Avrupa da olduğu gibi kakao oranı yüksek bitter çikolatayı değil 

daha çok şekerli, kakao oranı az, sütlü veya fıstıklı, fındıklı çikolatayı tercih etmektedir. 

Bunun nedenini  kültürel olarak tatlıya olan düşkünlük ve geleneksel Türk tatlı sanatının 

uzun geçmişinde aramak mümkündür.   

3  Hamza Çakır. Osmanlı’da Reklam. Ankara: 1997, s. 95-96

4  Semra Palacıoğlu. Çikolata Sektör Profili. İstanbul Ticaret Odası: 2003, s. 5-6
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STANDARD- ETİ ne zaman kuruldu? Kısaca ETİ’yi 
tanıyabilir miyiz?

Ş. A. ŞAMLI- ETİ Şirketler Grubu, 1961 yılında Firuz 

Kanatlı tarafından, kendi adını verdiği “ETİ Bisküvi Fab-

rikası-Firuz Kanatlı” ismiyle bir şahıs işletmesi olarak 

kuruldu. İlk üretimimiz, 20 Ocak 1962 yılında başladı. 

Bu tarih, aynı zamanda ETİ’nin büyüme ve gelişme yö-

nündeki sağlam adımlarının miladı niteliği taşıyor.  

Kuruluş yıllarında 20 çalışanı ile günlük 3 tonluk üre-

tim kapasitesi olan ETİ, bugün 6 fabrikası, 46 marka 

altındaki 300’den fazla ürünü, 5 bini aşkın çalışanı ve 

dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracatı ile dev 

bir şirketler topluluğudur.  

ETİ olarak kuruluşumuzdan bu yana Türk halkına da-

ima ilkleri tattıran, yenilikçi ve lider ürünler geliştiren, 

sektörünün öncü markası olduk. Kalitemizi ve ürün yel-

pazemizi sürekli geliştirmeye özen gösteriyoruz. 

Bugün markamıza dair yaptırdığımız tüketici araştırma-

larından çıkan “ETİ, Türkiye’nin saygın, öncü ve lider 

markasıdır” algısı, aslında başarımızın en güzel göster-

gesi. Tüketicinin gönlünde taht kuran lider markalardan 

biri durumundayız. 

Geldiğimiz noktada tüketicimiz bizden sadece lezzetli 

ürünler beklemiyor, aynı zamanda sağlıklı ve hayatın her 

alanında tüketebilecekleri ürünler istiyor. Bu doğrultuda 

daima yeniliklere imza attık. Türkiye’nin ilk digestive/lifl i 

bisküvisi Burçak, ilk hazır kızarmış ekmeği Etimek, ilk 

sanayi tipi keki olan Üzümlü, Meyveli ve Kakaolu Dilim 

Keki, ilk glutensiz bisküvisi Pronot, ilk light bisküvisi ETİ 

Form ve ilk ıslak keki Browni gibi ürünlerimizle öncü 

olduk. 

Aynı zamanda topluma karşı sorumluluklarımızı yerine 

getirmek adına pek çok projeye de imza atıyoruz. Ço-

cukların eğitiminden kültürel değerlerin korunmasına 
ve iklimsel değişikliklerin etkisinin ölçümüne kadar pek 
çok alanda sosyal sorumluluk çalışması sürdürüyoruz. 
Sosyal sorumluluk projelerimiz ile bugüne kadar yakla-
şık 1 buçuk milyon çocuğun hayatına dokunma fırsatı 
bulduk.  

ETİ olarak bundan sonra da faaliyetlerimizde aynı anla-
yış ile başarımızı sürdürmeye, yeni lezzetlerimizle haya-
ta küçük mutluluklar katmaya devam edeceğiz.

STANDARD- İç piyasada payınız nedir? Hangi ül-
kelere, ne kadar ihracat yapıyorsunuz? 

Ş. A. ŞAMLI- ETİ olarak bisküvi, kek ve krakerden olu-
şan unlu mamuller kategorisinde yüzde 40’lık ciro pa-
zar payıyla pazar lideri konumundayız. Tablet çikolata 
ve çikolata kaplamalı ürünler pazarına ise 2003 yılında 
adım attık ve aradan geçen kısa zamanda bu pazarın 
da ikincisi olduk. Hedefimiz, unlu mamullerden sonra 
çikolata ve çikolata kaplamalı ürünler pazarında da ino-
vatif ürünlerle büyümek.

ETİ olarak ilk ihracat işlemini 1974 yılında Kıbrıs’a ger-
çekleştirmiş bir kurumuz. O yıllardan bu yana yurt dı-
şında edindiğimiz güçlü bir marka algımız bulunuyor. 
Özellikle yakın coğrafyadaki imajımız ve ürünlerdeki ka-
lite seviyemiz, dünya pazarında çok önemli bir oyuncu 
olacağımızın göstergesi niteliğinde. 

Dış pazarlarda kısa vadede öncelikli hedefimiz, Türki-
ye’deki başarımızı benzer damak zevkine sahip çevre 
coğrafyalara taşımak ve güçlü bir bölgesel marka ol-
mak. Yaptırdığımız pazar ölçümleri ve marka bilinirlik 
araştırmaları özellikle Irak, Azerbaycan ve Lübnan’da 
çok güçlü bir pozisyonda olduğumuzu gösteriyor. Bu 
başarının Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika çev-
resindeki ülkelere de yayılabilmesi için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
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STANDARD- Konumuz çikolata olduğu için sizden bir çikolata tanımı yapmanızı 
isteyebilir miyim?

Ş. A. ŞAMLI- Çikolata her şeyden önce mutluluk ve keyiftir, çikolatanın mutluluk verdiği 
bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Çikolata, tüketicilerin tüm gıda ürünleri arasında farklı yere 
koydukları özel bir ürün grubudur. Tüketici araştırmalarında gördük ki insanların çikolata 
yeme nedenlerinin başında “beni mutlu ediyor” geliyor. Biz 50 yıldır ürünlerimizle hayata 
küçük mutluluklar katmayı hedef edinmiş bir firmayız. Bu nedenle çikolata bizim için çok 
önemli bir kategori.

STANDARD- ETİ, AR-GE çalışmalarına ne derece önem verir? ETİ lezzetinde, ETİ 
çeşitlerinde bunu nasıl yansıtıyorsunuz?

Ş. A. ŞAMLI-  “DNA’sında inovasyon olan” bir kurum olarak kurulduğumuz günden bu 
yana teknoloji ve yenilikler konusundaki gücümüze odaklanıyor ve yatırımlarımızı bu yönde 
değerlendiriyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı stratejimiz, ürün geliştirmede bizim için yol gösterici. 
Bizim çabamız; hızla büyüyen, rekabetin yoğunlaştığı pazarda markamızın birçok alandaki 
lider konumunu güçlendirirken, tüketicilerimize lezzetli ve yeni alternatifl er sunabilmek. Do-
layısıyla Ar-Ge çalışmaları bizim için büyük önem taşıyor. 

2012 yılında da çeşitli araştırmalarla desteklenen Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor.  Bu-
lunduğumuz sektöre katma değer sağlamaya, kalite anlayışımız ve yenilikçi ürünlerimizle 
öncülük etmeye devam ediyoruz.   

Ar-Ge çalışmalarımızın son dönemdeki yeni yansımalarından biri, günümüzde gerek iş ge-
rekse özel yaşamda hayatın birer parçası niteliği taşıyan atıştırmalık ürünlerde kendini gös-
terdi. Atıştırmalık ürünlerimizde geçen sene başlattığımız ve formatı itibarıyla yeme kolaylığı 
sunan mini boyutlara bu yıl ETİ Cin Mini, ETİ Burçak Sütlü Kremalı Mini ve Negro Mini ile 
devam ettik. Bunların yanı sıra hem gofret hem de çikolata severleri tek lezzette buluştur-
mak amacıyla ETİ Çikolata “Gofretli” serisini piyasaya sunduk. 

“Yenilebilir tasarım” alanı da Ar-Ge çalışmalarımızda öne çıktığımız yeniliklerden biri oldu. 
Bu adımı ilk etapta ETİ Karam ve ETİ Tutku Çikolata’da başarılı tasarımcı Gamze Güven 
ile gerçekleştirdik. Gamze Güven, ETİ Karam ve ETİ Tutku Çikolata’nın kalıp tasarımlarına 
imza attı. 

Gelecek dönemde de gerekli gördüğümüz ürünlerde benzer çalışmalar söz konusu olabi-
lecektir. Birbirinden farklı ürün tasarımları ile tüketicilerimize yeni ürünler sunmaya devam 
edeceğiz. 

STANDARD- Çikolatada ETİ’yi farklı kılan nedir?
Ş. A. ŞAMLI- Birçok ürünün eş zamanlı piyasaya sürüldüğü günümüz pazarında rekabette 
öne çıkabilmek için ürünlerin sadece tat değil, koku, şekil, doku gibi çok yönlü tasarımının 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu bakımdan ETİ ürünleri, tasarımından kokusuna tüm aşamala-
rında tüketici memnuniyetini sağlama ve fark yaratma odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Tüketici-
lerimizin damak tadına ve yeme alışkanlığına özel olarak hazırlanan ürünlerimizle onları mut-
lu ediyor, bu durumun ise ETİ markası ile olan duygusal bağlarını güçlendirdiğine inanıyoruz. 

Çikolata kategorisine girerken de bu anlayış doğrultusunda bir Ar-Ge sürecimiz oldu. Bu 
doğrultuda hatlarımızı yapılandırdık, yeni yatırımlar yaptık. Hem lezzet hem de form olarak 
tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler geliştirdik. Sektöre yenilikçi ürünleri-
mizle değer katacağımızı gördüğümüz noktada da girme kararı aldık. Bu bakış açısı ETİ’nin 
girdiği her yeni ürün grubunda iddialı olmasını ve hızlı bir yükselme grafiği sergilenmesini 
beraberinde getiriyor. 

Çikolata pazarı rekabetin çok hissedildiği bir pazar, bu rekabet ortamında sadece rafa yeni 
ürünler yeni çeşitler koymak yeterli olmuyor, amacımız rekabete yön vermek için aksiyon 
planları hazırlamak oldu. Biz öncelikle çikolata tüketicisinin neleri sevdiğini, çikolatadan ne 
gibi beklentileri olduğunu araştırdık ve tüm Ar-Ge çalışmalarını da bu doğrultuda yönlen-
dirdik. 
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ETİ Karam’da yine bir ilke imza atarak tasarımcı Gamze Güven ile iş birliği gerçekleştirdik. 

ETİ Karam’ı tasarımı bize, Fransa’da Observeur Du Design ödülleri kapsamında, ‘Tasarım-

da Kalite’ anlamındaki ‘Label of the Observeur Du Design’ Ödülünü kazandırdı. 

STANDARD- Son günlerde gündemdeki konulardan biri GDO’lu ürünler. Öncelikle 
GDO nedir diye sormak istiyorum. Zararları, neden ve hangi alanlarda kullanıldığı, 
tüketicinin bu ürünleri nasıl tanıyacağı gibi hususlarda okurlarımızı aydınlatabilir 
misiniz?  Siz GDO kullanıyor musunuz? 

Ş. A. ŞAMLI- Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO), bir organizmadan diğerine DNA ak-

tarımı veya bir organizmaya ait DNA’nın biyoteknolojik olarak değiştirilmesi anlamına geliyor. 

Dolayısıyla GDO, kendine ait olmayan, başka bir özelliğe ait ürün üretir. 

Günümüzde genetiği ile oynanmış birçok ürün bulunmaktadır. GDO’lu ürünler, doğal gö-

rünüm ve tatlarından farklı bir görüntü ve tat içerebilmelerinin yanında, ambalaj üzerindeki 

“etiketleme” sistemi ile de ayırt edilebilirler. 

ETİ olarak; kamuoyuna ve tüketicilerimize markalarımızın hiçbirinin GDO ihtiva etmediğini 

belirtmek isteriz. Gıda ürünlerinde GDO’lu ham madde kullanımı, 5977 sayılı Biyogüvenlik 

Kanunu ve buna bağlı alt düzenlemeler kapsamında yürürlükte olan yasal mevzuat gereğin-

ce yasaktır. ETİ Şirketler Grubu da tüm ürünlerinin üretimini, kanun ve mevzuata tamamıyla 

uygun olarak gerçekleştirmekte ve GDO’lu ham madde kullanmamaktadır. 

STANDARD- Çikolata ambalajları konusundaki tercihiniz nedir? 
Ş. A. ŞAMLI- Ambalaj, bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu, markalarla tü-

keticilerin ilişkisi ilk olarak satış noktalarının rafl arında, ambalajların tasarımları ile başlıyor, 

dolayısıyle göze hitap etmek çok önem taşıyor.

Rafta ayrışması ve iştah açıcı gözükmesi kritik noktalarımızın başında geliyor. Her marka-

mızın kendine ait bir dünyası ve imaj unsurları bulunuyor. Bu doğrultuda hazırlanan ambalaj 

alternatifl eri tüketici araştırmaları ile finalize olup rafl arda yerini alıyor.

STANDARD- TSE ile ortak çalışmalarınız var mı? Hangi belgelere sahipsiniz?
Ş. A. ŞAMLI- ETİ Şirketler Grubu olarak ETİ Gıda Organize ve Bozüyük tesislerimiz ile 

HACCP ve ISO 9001 – 2000 belgelerine sahibiz. 

ETİ Gıda Çikolata Tesisi’nde GMP ve HACCP kuralları uygulanıyor. Ürünlerin üretimi el değ-

meden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Fabrika, aynı zamanda BRC tarafından akreditedir. 

Tam Gıda’da sahip olduğumuz HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ISO 

9002 (Kalite Standardı) gibi belgelerle sistem kalitesine olan bağlılığımızı ve inancımızı orta-

ya koyuyoruz. 

Ayrıca 2003’te, kurucumuz Firuz Kanatlı’nın “Bir uygarlık savaşı” olarak nitelendirdiği, tüm 

süreçlerimizde “Sıfır Hata”, “Sıfır Arıza”, “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Kayıp” hedefl eyerek ve-

rimliliği artırmayı sağlayan Japon yönetim sistemi olan Toplam Verimlilik Yönetimi’ni temel 

yaklaşım olarak benimsendik ve önemli kazanımlar elde ettik.  

ETİ’de bu amaç çerçevesinde yapılan tüm uygulamalar ve oluşturulan standartların çalışan-

lar tarafından benimsenmesi, sahip çıkılması ve onların tüm faaliyetlere katılımı sonucu şir-

kette tam bir kültür değişimi yaşandı, yerleşen sürekli iyileştirme bilinci ile çok hızlı yol alındı. 

ETİ olarak uygulamadaki başarımız ile Japon Fabrika Bakım Enstitüsü tarafından verilen 

“TPM Ödülleri”ni tam 7 kez kazandık. Bu kapsamda ETİ Bisküvi Fabrikası ile “TPM Mü-

kemmellik Ödülü”, “TPM Mükemmellikte Devamlılık Ödülü” ve “TPM Özel Ödülü”ne; Tam 

Gıda, Bozüyük ve Çikolata Fabrikaları ile de “TPM Mükemmellik Ödülü”ne layık görüldük. 

Planlı, titiz ve azimle görevlerini yerine getiren ETİ, çalışanları sayesinde bunun gibi daha 

birçok ödül aldı.
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Çikolata; kendine özgü tadı, aroması ve yapısı olan, 

aynı zamanda da bünyesinde polifenoller gibi biyoaktif 

bileşikleri içeren bir üründür. Çikolatanın içermiş olduğu 

polifenoller sayesinde insan sağlığı üzerinde, özellikle 

de kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkiye sa-

hip olduğu bilinmektedir (Richelle vd. 2001, Schmitz 

2001). 

Çikolata için ağızda bıraktığı his çikolatanın en önemli 

karakteristiği olarak bilinmektedir. Kakao yağının katı 

ve sıvı özellikleri triacylgliserol yapısından ileri gelmek-

tedir.  Kakao yağı, vücut sıcaklığına yakın çok hassas 

bir erime noktasına sahiptir (Morgan 1994). Bu neden-

le çikolata ağza alındığında katı halden daha yumuşak, 

ağzı saran bir sıvıya dönüşmektedir (Lass 1999).

FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Partikül Büyüklük Dağılımı

Partikül büyüklüğünün belirlenmesi çikolatanın ağız-

da istenen hissi vermesi amacıyla üretim prosesinin 

önemli bir aşaması olarak bilinmektedir. Premium çiko-

latanın partikül büyüklüğünün 10-12 μm olması gerek-

mektedir. Diğer materyallerin kaplanmasında kullanılan 

çikolatanın kalınlığı 20-40 μm arasında iken diğer form-

larda kullanılan çikolatanın partikül büyüklüğü 40-80 

μm arasında olmaktadır (Lass 1999). 

Partikül büyüklüğü, çikolatanın duyusal özelliğini doğ-

rudan etkilemektedir. Beckett (2000) tarafından büyük 

partiküllerin ağızda kumsu yapının hissedilmesinde 

önemli bir etken olduğu, küçük partiküllerin ise çiko-

latanın akış özelliklerini etkilediği ortaya konulmaktadır. 

Genellikle, partikül büyüklüğü Avrupa ülkelerinde 15-

20 μm iken Kuzey Amerika ülkelerinde 20-30 μm ola-

rak tanımlanmıştır. Fakat global endüstrinin gelişmesi 

ile geleneksel farklılıklar yok olmuş ve spesifikasyon-

ların geliştirilmesiyle daha spesifik ürünler üretilmeye 

başlanmıştır (Jakson 1999).

Partikül büyüklüğünün optimizasyonu ile çikolatadan 

istenen damak zevki sağlanabilmektedir. Örnek ola-

rak partikül büyüklüğü 30 μm olan bir çikolata ağızda 

kumsu kaba bir tadın algılanmasına neden olmaktadır. 

Partikül büyüklüğünün dağılımı tekstürel yapıyı olduğu 

kadar ürün viskozitesini de etkilemektedir. Partikül bü-

yüklüğü maksimum 20 μm olan bir çikolatanın tekstü-

rel yapısı partikül büyüklüğü maksimum 30 μm olan bir 

çikolataya kıyasla daha kremsi bir yapı sergilemektedir 

(Beckett 2000). 

Partikül büyüklüğü dağılımının akış prosesi üzerinde de 

etkin rol oynadığı bilinmektedir. Ancak bu etki deneyim-

sel bilgilerle sınırlı kalmıştır. Partikül büyüklüğü dağılımı-

nın optimizasyonu üzerine birçok örnek göstermiştir ki, 

proses etkinliğindeki gelişme ile üretimdeki kazanç art-

mıştır. Villagran, McCabe ve Wong yağı azaltılmış ürün 

prosesin konusunda patent almışlardır. Bu proses, çift 

yönlü (bimodal) partikül büyüklüğü dağılımı ve fındık 

ezmesinin viskozitesinin azalması ile sonuçlanmış, bu 

da düşük yağ içerikli fındık ezmesinde istenilen akıcılık 

tekstür ve aroma oluşumuna izin vermiştir. Birçok çiko-

lata çeşidinin bimodal (çift yönlü) ve trimodal partikül 

büyüklüğü dağılımına sahip olduğu belirtilmektedir. Ti-

cari olarak üretilmiş kaplamalı ürünlerin partikül büyük-

lüğü dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Bimodal partikül 

büyüklüğü dağılımında partikül büyüklüğünün 15-25 

μm arasında olduğu bilinmektedir (Beckett 2000).

Şekil 1. Ticari olarak üretilmiş kaplamalı ürünlerin partikül büyüklüğü 
dağılımı (Beckett 2000).

Afoakwa ve arkadaşları tarafından (2009) yapılan bir 

çalışmada bitter çikolatanın kompozisyonu değiştiril-

miş ve ışık mikroskobu kullanılarak mikro yapısının ve 

TA.HD plus tekstür analizör cihazı kullanılarak meka-

niksel özelliklerinin nasıl etkilendiği belirlenmiştir. Kom-

pozisyonel parametreler, partikül büyüklük dağılımı (18, 

25, 35 ve 50 μm), yağ (% 25,  % 30 ve % 35) ve lesitin 

(% 0.3 ve % 0.5) içeriğidir. % 25 yağ içeren örneklerin 

daha yüksek oranda yağ içeren örneklere göre (% 30 

ve % 35) daha fazla kristal yapıya sahip olduğu, parti-

ÇİKOLATANIN TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ
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küller arası güçlü interaksyon ile daha fazla topaklan-

maya sahip olduğu belirlenmiştir. Mekaniksel analizler 

sonucunda partikül büyüklük dağılımının, yağ ve lesitin 

içeriğinin erimiş çikolatanın akışkanlığını ve katı halde-

ki çikolatanın sertliğini önemli ölçüde etkilediği ortaya 

konulmuştur. 

Partikül büyüklüğü, akışkanlık (1235-173 g) ve sertlik 

(7062-5546 g) ile ters orantılıdır.  Partikül boyutunun en 

iyi etkisi % 25 yağ ve % 0.3 lesitin miktarları ile ortaya 

çıkmakta, yağ ve lesitin miktarı arttıkça etkisi azalmak-

tadır (Afoakwa vd. 2009).  Aynı zamanda çikolatada iyi 

bir duyusal özellik elde etmek için partikül boyutunun 

yeterli miktarda küçük olması gerekmektedir (Sökmen 

ve Güneş 2006).

Çikolatanın partikül büyüklüğü lazer difraksiyon parti-

kül boyut analizörü ile ölçülmektedir (Şekil 2). Ölçüm 

sırasında, bitkisel yağ hazne içerisine çizgisine kadar 

doldurulmakta ve analiz edilecek örnek yağın içine ko-

nularak dispers edilmektedir (kırılma indeksi 1.450). 

Ortam sıcaklığı 20 ± 2 °C olmalıdır. Tüm partiküllerin 

birbirini etkilemeden dağılmasını sağlamak amacıyla 

örnek ultrasonik dispersiyon altında 2 dakika süre ile 

bekletilmekte, ardından ölçüm boyunca karıştırma işle-

mi uygulanmaktadır. Partikül Büyüklüğü Dağılımı (PBD) 

parametreleri spesifik yüzey alanından elde edilmekte-

dir, en geniş partikül büyüklüğü (D90), ortalama parti-

kül çapı (D50), en küçük partikül büyüklüğü (D10) ve 

dağılan ortalama çap (D[3,2])’dir (Afoakwa 2010).

Şekil 2. Partikül boyut analizörü (Model LA – 300, Japonya)

Shear Stress ve Shear Rate

Çikolatanın reolojik özelliklerinin belirlenmesi, yüksek 

kalitede ve iyi yapıda çikolata üretebilmek açısından 

önem taşımaktadır. Çikolatanın yağ bileşeni, partikül 

büyüklük dağılımı, nem içeriği, emülgatör tipi, konça-

lama süresi ve sıcaklığı çikolatanın reolojik özellikleri-

ni etkilemektedir. Casson modeli ile hesaplanan yield 

stress değeri çikolatanın akışkanlığının bir ölçüsüdür. 

Partikül boyutu küçüldükçe çikolatanın duyusal özelliği 

iyileşmekte, ancak partiküllerin yüzey alanı genişlediği 

için viskozite ve yield stress değeri artmaktadır (Sök-

men ve Güneş 2006).  

Çikolatanın reolojik özellikleri reometre kullanılarak öl-

çülmektedir. Ölçüm sırasında erimiş haldeki çikolata 

örnekleri kullanılmaktadır. Shear stress değeri 40 °C sı-

caklıkta 120 saniyede 5 s- 1’den başlayarak 60 s- 1 ‘e 

artan (ramp up) daha sonra 60 s- 1’den 5 s- 1’e azalan 

(ramp down)  shear rate değerinden elde edilmektedir. 

Bu ölçüm, çikolatadaki cıvıma (tiksotropi) elimine edi-

lene kadar ard arda 30 kez tekrarlanmaktadır. Ölçüm-

lerden elde edilen değerler ile Casson (yield stres ve 

viskozite rakamları için yaygın olarak kullanılan reolojik 

model), Sisko (kayma hızının en yüksek olduğu bölge-

lerde sıvıların akış davranışını tanımlamak için kullanı-

lan reolojik model) ve Straight Line gibi modellemeler 

kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Casson model-

lemesi ile yield stres ve viskozite, sisko ile yoğunluk ve 

hız indeksi değerleri, straight line modellemesi ile de 

regrasyon değeri elde edilmektedir (Sökmen ve Güneş 

2006).

Casson eşitliği:
Shear Stress = [(Yield)0,5 + (Viskozite)0,5 x (Shear 

Rate)0,5]2

Sisko eşitliği:
Viskozite = sonsuz shear viskozite + k x shear rate (n-1)

Straight Line eşitliği:

(a = intercept, b = slope)

Y = a + b x X

Şekil 3. Çikolata örneğine ait Shear Stress ve Shear Rate analiz grafiği

Sertlik
Çikolata üretiminde, partikül büyüklüğünün konçlama 

süresine kıyasla sertlik değerleri üzerinde daha faz-

la etkide bulunduğu bilinmektedir. Partikül büyüklüğü 
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duyusal özelliği etkilediği gibi çikolatanın sertlik de-

ğeri üzerine de etki etmektedir. Afoakwa ve MPhill 

tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada partikül 

büyüklük değerinin çikolatanın reolojik, tekstürel, 

kristalizasyon, sertlik ve duyusal özellikleri üzerinde 

etkili olduğu ortaya konulmuştur. 

Çikolatanın sertlik (penetrasyon) analizi için tekstür 

analizör cihazı kullanılmaktadır (şekil 4). Tekstür ana-

lizörü çalışma koşulları çizelge 1’de gösterilmektedir. 

Analiz sırasında, örnek yüzeyini temsil edecek bü-

yüklükte, pürüzsüz ve aynı ebatlarda çikolata örnek-

leri alınmalıdır (Sökmen ve Güneş 2006).

Çizelge 1. Teksür analizörü çalışma koşulları

Metod Koşulu Değer

Test Modu Sıkıştırma

Ön Test Hızı 1.00 mm/sn

Test Hızı 1.00 mm/sn

Post Test Hızı 10.00 mm/sn

Hedef Modu Uzaklık

Uzaklık 6 mm

Tetik Tipi Auto Force

Tetik Gücü 5.0 g

Kırma Modu Kapalı

Dara Modu Otomatik

İleri seçenekler Açık

Kontrol Fırını Devre Dışı

Şekil 4. Tekstür analizörü (TA XT PLUS, İngiltere)

Renk

Afoakwa ve arkadaşları tarafından 2009 yılında, par-

tikül büyüklüğü ve bileşen kompozisyonunun çikola-

tanın görünüş ve tekstürel özellikleri üzerine yaptığı 



bir çalışmada renk özelliği üzerinde partikül büyüklüğüne bağlı olarak (18 – 50 μm, D90) 

değişim olduğu belirlenmiştir. 

Çikolatanın renk ölçümünde kromametre kullanılmaktadır. Cihaz, beyaz seramik referans 

standart kullanılarak kalibre edilmektedir. CIELAB sistemi: L*, parlaklık oranı 0’dan (siyah) – 

100’e (beyaz); a*, (yeşilden kırmızıya) ve b* (maviden sarıya)  değerleri ise -120’den +120’ye 

kadar değişmektedir (Afoakwa 2010).

Su Aktivitesi

Su aktivitesi (aw), çikolatanın raf ömrü açısından önem taşıyan bir parametredir (Sökmen ve 

Güneş 2006). Çikolatanın su aktivitesi değerinin, kullanılan ham madde, incelte nemi, ma-

teryal yüzey alanı ve sıcaklığı gibi faktörlerden etkilendiği yapılan çalışmalarda ortaya konul-

muştur. Bununla birlikte çikolataya ait su aktivitesi değerlerinin konçlama süresi ile değiştiği 

de belirtilmektedir (Rossini vd. 2011). 

Çikolatada, su aktivitesi tayininde, çikolata örnekleri homojen hale getirilerek 2 g tartılmak-

ta ve 25 °C ortam koşullarında Lab Master aw su aktivitesi tayin cihazı kullanılarak ölçüm 

yapılmaktadır.

Nem

Çikolatada yüksek nem içeriği, şeker partiküllerinin topaklanması ile kumsu ve topaklı bir 

yapı oluşmasına neden olmakta ve şeker partiküllerinin yüzeyindeki nem sürtünmeyi ve 

mutlak viskoziteyi arttırmaktadır (Afoakwa 2010). 

Literadürde yer alan bilgi, erimiş çikolatanın nem içeriğinin genellikle % 0.5 - 1.5 arasında 

olduğu şeklindedir. Ayıca çikolatada, % 3-4 nem oranının viskozite ve yield stres değerini 

fark edilir oranda artırdığı, nem artışı ile viskozite değerinin % 20 kadar arttığı ve sulu faz 

meydana geldiği bilinmektedir (Afoakwa 2010). 

Çikolatada nem tayini için kurutma kapları 105 °C’de 30-40 dakika bekletilmektedir. Ardın-

dan desikatörde soğutularak darası alınmaktadır. Analiz edilecek çikolata örneği havanda 

homojen hale getirilmektedir. Darası alınmış numune kaplarına 3-5 g arasında örnek tartıl-

maktadır. Örnek etüvde 105-110 °C arasında 4-5 saat bekletilmektedir. Ardından desika-

törde soğutularak tekrar ağırlığı belirlenmektedir. Ölçümlerde 0.01 g hassasiyete ulaşıncaya 

kadar işlem tekrarlanmaktadır (Anonim 1976).

M1: Boş kurutma kabı (g)

M2: Boş kurutma kabı + kurutulan numune (g)

M: Deney numunesi (g)

%Nem = 100 - [(M2-M1/M)*100]

Kül

Çikolatanın kül tayini için, 5-10 g çikolata örneği, 600 °C’ye ısıtılmış üzeri saat camı ile 

kapatılarak desikatörde soğutulmuş ve sabit tartıma getirilmiş 25-50 mm’lik proselen kro-

ze içerisine tartılmaktadır. Porselen krozeler kül fırınına yerleştirilerek sıcaklık yavaş yavaş 

600 °C’ye yükseltilmektedir. Kül fırınında 4 saat süre ile bekletilmektedir. Süre sonunda 

kroze fırından alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulmakta, içerisindeki kül % 96’lık etil alkol 

ile rutubetlendirilerek su banyosunda kurutulmaktadır. Tamamen kül haline gelmiş numune 

saat camı ile kapatılarak desikatörde soğutulmuş ve tartılarak numunedeki kül miktarı he-

saplanmaktadır (Anonim 2010).

40
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M2: Boş krozenin ağırlığı + kül (g)

M1: Boş kroze ağırlığı (g)

M: Deney numunesi ağırlığı (g)

Toplam Kül Miktarı (%) = (M2-M1/M)*100 

DUYUSAL ÖZELLİKLERİ

Literadürde yer alan araştırmalara göre partikül boyutu 

küçüldükçe çikolatanın duyusal özellikleri iyileşmekte-

dir (Sökmen ve Güneş 2006).  Ayrıca konçlama işlemi 

ile fazla nem ve kakao çekirdeklerinin fermantasyonu 

sonucu oluşan uçucu asitler, ketonlar ve aldehitler 

buharlaştırılmaktadır. Böylece, çikolatanın tadı zen-

ginleşerek ağızda eriyen kıvama ulaşmakta ve karışım 

daha homojenize bir hal almaktadır. Konçlama işlemi 

ile istenmeyen kokular uzaklaştırılmakta ve polifenol-

lerin oksidasyonunun daha da ilerlemesi ile aromanın 

keskinliği azalmaktadır (Afoakwa 2010).

Çikolatanın duyusal değerlendirilmesinde asitlik, acılık, 

tatlılık, yağlılık durumu, kakao tadı, partikül büyüklüğü, 

ağızda erime, pürüzsüzlük, parlaklık, ağızda kalan son 

tad, ilk ısırım ve renk parametreleri göz önünde tutul-

maktadır. Duyusal değerlendirme, eşit koşullara sahip 

yarı kapalı bölmelerde yapılmakta (şekil 5) ve değerlen-

dirmeler arasında panelistlere ağızlarını çalkamaları için 

içme suyu verilmektedir (Farzanmehr ve Abbasi 2009).
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Çikolata; kakao ürünleri ile şeker ve/veya 

tatlandırıcı; gerektiğinde süt yağı dışındaki 

hayvansal yağlar hariç olmak üzere diğer 

gıda bileşenleri ile süt ve/veya süt ürünle-

ri ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde 

izin verilen katkı ve/veya aroma maddele-

rinin ilavesi ile tekniğine uygun şekilde ha-

zırlanan ürünü ifade eder (Anonim,2003).

Kakao Prosesi ve Çikolata Üretimi 

Theobroma familyasına ait yaklaşık 20 

tür kakao bilinmektedir. Kakao ağacının 

meyvesi kabukludur ve kabuğun içeri-

sinde 30-40 adet tohum bulunmaktadır. 

Hasadın ardından kabuklar açılmakta 

ve içi boşaltılarak fermentasyona bıra-

kılmaktadır. Bu fermentasyon prosesin-

de ilk olarak alkoller ardından da asitler 

oluşmaktadır. Kurutulmuş kakao taneleri 

ham madde olarak kullanılmaktadır. Fer-

mentasyon koşullarının çikolatanın lezzeti 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

bilinmektedir (Schenker 2000). 

Çikolata üretiminde kullanılan kakao ta-

neleri için bir proses belirlenmiştir. Taneler 

temizlenmekte, kavrulmakta ve harman 

savurma yöntemi ile kabuklarından ayrı-

larak kaba çekilmiş kahve elde edilmek-

tedir. Kaba çekilmiş kahve kakao likörünü 

oluşturmaktadır. Ardından presleme ile 

kakao yağı katı kısımdan ayrılmaktadır. 

Kakaonun katı kısmı istenen büyüklükteki 

parçalara ayrılarak kullanılmaktadır. Ka-

kao tozu, yaklaşık olarak % 10-12 veya 

% 16-18 oranında yağ içermekle birlikte 

nadiren % 22-24 oranında yağ içer-

mektedir. Genellikle ekonomik neden-

ÇİKOLATA 
ÜRETİMİ
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lerle % 10-12 yağ içeriğine sahip kakao tozu kullanıl-

maktadır (Beckett 2000).

Üretilecek çikolatanın çeşidine göre proses farklılık 

göstermektedir. Uluslararası çikolata sınıfl andırılması-

nın değişmemesiyle birlikte sütlü, bitter ve beyaz olmak 

üzere üç çeşit çikolata bulunmaktadır. Bu çikolata çe-

şitlerine ait karbonhidrat, yağ, protein miktarları Çizelge 

1’de verilmiştir. Beyaz çikolata kakao tozu içermemek-

le birlikte yalnızca yağ şeker ve aroma içermektedir 

(Afoakwa 2010).  

Çizelge 1. Bitter, sütlü ve beyaz çikolataya ait ana bileşenler (Afoak-
wa 2010)

Ürün                      Karbonhidrat          Yağ                Protein 
                                 Miktarı (%)       Miktarı (%)      Miktarı (%)

Bitter Çikolata 63.5  28.0             5.0

Sütlü Çikolata 56.9  30.7             7.7

Beyaz Çikolata 58.3  30.9             8.0

Politik sebeplerden ötürü batı Avrupa’da çikolata üre-

timi sırasında bitkisel yağ kullanılması kaçınılmaz hale 

gelmiştir. Avrupa’daki bir komite tarafından EU Çikola-

ta Yönetmeliği yayımlanmıştır. Çikolata ile ilgili en son 

isim, tanımlama ve karakteristik özellikleri 2000 yılında 

yayımlanmıştır (Anonim 2000).

Çikolata üretim prosesi genellikle aynı özellikleri taşı-

maktadır. Çikolata üretim prosesi Şekil 1’de gösteril-

mektedir. Çikolata üretim prosesi şu aşamalardan 

oluşmaktadır (Afoakwa 2010).

ÇİKOLATA ÜRETİM AŞAMALARI

Çikolata üretim prosesi genellikle aynı özellikleri taşı-

maktadır. Çikolata üretim prosesi aşağıdaki aşamalar-

dan oluşmaktadır (Afoakwa 2010):

1.  Karıştırma

2.  Rafinasyon

3.  Konçlama

4.  Temperleme

5.  Şekil verme

Modern şekerlemede, son üründe istenen yumuşak 

tekstürel yapının elde edilmesi ve duyusal değerlendir-

mede kumsu yapının olması istenmemektedir (Afoak-

wa 2010).

Şekil 1. Çikolata üretimi proses basamakları (Afoakwa 2010)

Karıştırma 

Karıştırma işlemi çikolata içerisindeki ingredientlerin 

zaman-sıcaklık kombinasyonu kullanılarak sabit bir yo-

ğunluğa gelmesini sağlamaktadır. Bir çikolata karışımı 

içerisinde (ürün kategorisine bağlı olarak) kakao likörü, 

şeker, kakao yağı, süt yağı ve süt tozu bulunmaktadır. 

Bu bileşenler 12-15 dakika 40–50 °C’de karıştırılmak-

tadır. Nestle ve Cadbury gibi büyük çikolata üreticileri 

karıştırma işlemi için otomatik yoğurma makineleri kul-

lanmaktadırlar (Minifie 1989). 

İnceltme (Refiner)  
İnceltme işlemi, çikolatada istenen pürüzsüz yapının 

oluşması için önem taşımaktadır. Şeker, kakao likörü, 

yağ (yaklaşık % 8-24) ve çikolatanın tipine bağlı olmak 

üzere süt tozu karışımı ikili ve beşli silindirler kullanılarak 

inceltilmekte ve partikül büyüklüğünün 30 μm’nin altına 

düşürülmesi sağlanmaktadır. Son ürünün partikül bü-

yüklüğü reolojik yapıyı ve duyusal özellikleri etkilemek-

tedir. Beşli silindir sistemi dikey sıralanmış dört adet 

boş silindirden oluşmaktadır (Şekil 2)  (Awua 2002). 



Şekil 2. Beş silindirli inceltme sistemi (Awua 2002)

Konçlama 

Konçlama işlemi çikolata üretiminde son aşamayı oluştur-

maktadır. Bu prosesin önemi çikolatanın viskozitesini, teks-

türünü ve fl avorunu oluşturmasından ileri gelmektedir. Konç-

lama, çikolatanın birkaç saat süre ile 50°C’de karıştırılması 

işlemini ifade etmektedir (Beckett 2000). Önceki aşamalarda 

nem miktarı, asetik asit gibi istenmeyen bileşenlerin uzaklaş-

tırılması ile azaltılmakta ve dispers faz ile sabit faz arasındaki 

interaksyonu artırılmaktadır. Aynı zamanda nem ve uçucu 

asitlerin uzaklaştırılmasıyla fl avorun geliştirilmesi ve karame-

lize bir yapının oluşması sağlanmaktadır. Ayrıca bu proseste 

viskozitenin azaltılması, partikül boyutunun küçültülmesi ve 

iri partiküllerin uzaklaştırılması da amaçlamaktadır (Minifie 

1989). 

Konçlama işlemi için kullanılan Frisse konçlama sistemi Şekil 

3'te gösterilmektedir. Frisse konçlama çikolata endüstrisinde 

yaygın olarak kullanılan bir sistem olarak bilinmektedir. Konç-

lama makinesi geniş bir tank ve üç adet güçlü karıştırma bı-

çağından oluşmaktadır. Konçlama süresi ve sıcaklıkları, sütlü 

çikolata için 49–52°C’de 10-16 dakika, süt tozu ile üretilen 

çikolata için 60°C’de 16-24 saat ve bitter çikolata için 

70°C’den 82°C’ye kadar çıkmaktadır. Konçlama işleminin 

sonuna doğru, çikolata için uygun viskozite değerinin sağ-

lanması amacıyla kakao yağı veya lesitin ilave edilebilmekte-

dir (Whitefield 2005).
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Şekil 3. Frisse konçlama sistemi iç mekanizması (Whitefield 2005)

Temperleme

Kakao yağının 6 polimorfik yapıya sahip olduğu bilin-

mektedir. Bu yapıların başlıcaları α , β ve βı’dür (Awua 

2002).  βV formu, iyi temperlenmiş çikolatada parlak 

görünüm vermek, istenen kırılganlık ve yapıyı sağla-

mak ve yağ çiçeği direncini artırmak için en çok istenen 

form olarak değerlendirilmektedir (Beckett 2000). Eğer 

çikolata iyi temperlenmemiş ise βVI formu oluşmak-

tadır ki bu form hızla βV formuna dönüşmektedir. Bu 

form, rengi etkilemekte düzensiz kristal gelişimi ile karı-

şık renk yansımalarına neden olmaktadır (Hartel 2001). 

Temperlenmemiş çikolata yumuşak olduğundan etkili 

olarak kalıplanamamaktadır. Kakao yağında V. ve VI. 

formlar en stabil formlar olarak bilinmektedir. Uzun 

süre depolanmış temperlenmiş çikolatada yağ çiçeği 

ile form kazanmasına rağmen form VI’yı meydana ge-

tirmek zordur. Bununla beraber Form VI’nın yüksek eri-

me sıcaklığına (36 °C)  ve kristal boyutu büyük, ağızda 

hissedilebilir kumsu bir yapıya sahip olduğu belirtilmek-

tedir. Form I değişken formdur, erime noktası 17 °C’dir 

ve hızlı bir şekilde Form II’ye dönüşmektedir.  Form II 

ise yavaşça Form III’e ve  Form IV’e dönüşmektedir. 

Görünüş ve istenmeyen yağ çiçeği formasyon oranı 

polimorfik formların nisbi stabilitesi ve sıcaklığına bağlı 

olarak değişmektedir. Çikolata için kabul edilebilir po-

limorfik form büyük önem taşımaktadır ve çikolatanın 

renk, sertlik, işleme, son mamül ve raf ömrü karakte-

ristiklerini etkilemektedir (Talbot 1999).

Temperleme, kristal formdaki az miktardaki trigliseridin 

ön kristalizasyon aşamasını kapsamaktadır. Kristallerin 

% 1-3’ü yağın doğru formu kazanması için çekirdek 

formu kazanmaktadır. Temperlemede anahtar aşama-

lar erimenin tamamlanması (50 °C), kristalizasyon nok-

tasına soğutma (32 °C), kristalizasyon (27 °C) ve stabil 

olmayan kristallerin stabil forma dönüşümü (29-31 °C) 

aşamalarını içermektedir (Şekil 4) (Talbot 1999) .

Şekil 4. Çikolatanın yağ kristalizasyonunda temperleme süreci (Talbot 1999)

Buhler ‘Masterseeder’ Windhab (ETH Zürih, İsviçre) ve 

Mehrle (BuhlerAG, Uzwil, İsviçre) tarafından temper-

lemede yüksek tohum kristalleri kesme oranının yağ 

kristalleri çekirdeklenme kinetiğine olumlu etkisi olduğu 

tespit edilmiştir ve polimorfik dönüşümün (α—β — βı) 
yüksek kesme akış alanı içinde kesme gücü tarafın-

dan hızlandırıldığı ve tüm üretilen ürünlerin kalitesini 

iyileştirerek yağ çiçeği oluşumunu (fat bloom) azalttığı 

gözlenmiştir. Temperleme boyunca sıcaklık tam olarak 

kontrol edilmiş ve çalkalama ile çekirdek oluşum hızı-

nın artması sağlanmıştır. Viskozitenin yükselmesi ile 3. 

aşamada çikolata tekrar ısıtılmış ve katılaşmanın hız-

lanmasına engel olunmuştur. 4. aşamada ise çikolata 

olgunlaşmıştır (Windhab vd. 2002). 

Temperleme süreci, ham maddelerden, kullanılan ekip-

manlardan ve amaçlanan son ürün kalitesinden etki-

lenmektedir. Temperleme makinesi kullanılmadan önce 
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çikolataya elle temperleme işleminin uygulanmakta 

olduğu bilinmektedir. Bu yöntem, el yapımı çikolata 

üreten bazı firmalar tarafından hâlâ tercih edilmektedir. 

Günümüzdeki temperleme makineleri (Şekil 5) ise çok 

aşamalı ısı değiştirici sistemlerden oluşmaktadır. Çiko-

lata bunların içinden farklı oranlarda geçmekte ve bu 

nedenle optimum şartları tanımlamak zorlaşmaktadır. 

Zaman ve sıcaklık kombinasyonunun sürekli temper-

leme sistemlerinde prosesin belirlenmesi açısından ol-

dukça önemli olduğu ifade edilmektedir. Erimiş çikolata 

45 °C’de tutulmakta ve ardından yavaşça soğutularak 

ilk kristal oluşumu sağlanmaktadır (Talbot 1999).

Çikolata, aynı zamanda 150 bar gibi yüksek basınç 

altında sıkıştırılarak da temperlenebilmektedir. Böyle-

ce çikolatanın erime noktası yükseltilmekte ve bütün 

polimorfik formların katı kristalleri sağlamlaşmaktadır. 

Basınç kaldırıldığında ise düşük polimorfik formlar eri-

yerek temperlenmiş çikolatadan ayrılmaktadır. İyi tem-

perlenmiş çikolata aşağıdaki özelliklere sahip olmakta-

dır (Yaseda ve Mochizuki 1992).

 İyi görünüş ve renk 

 Parlaklık

 Kalıpta büzülme

 Stabil ağırlık kontrolü

 Stabil ürün

 Sertlik ve yüksek ısıl direnç (paketleme süresince 

azalmış parmak izi)

 Uzun raf ömrü

Süt yağı moleküllerinin kristal formasyonu üzerine et-

kisinden dolayı sütlü çikolatada temperleme prosesi 

siyah çikolataya göre farklılık göstermektedir. Sütlü çi-

kolatanın tereyağı içermesi ötektik etkiye (azami erime 

kabiliyeti) neden olmaktadır ve bu özelliği ile yağ çiçek-

lenmesi formasyonuna engel olmaktadır. Düşük erime 

noktası özelliğine bağlı olarak yumuşak tekstürel yapı 

oluşmakta ve kristal oluşumu daha düşük sıcaklıklarda 

(29.4 °C civarında) gerçekleşmektedir (Talbot 1999).

Kaynaklar

1. Anon im. 2000. Avrupa Birliği Çikolata Yönetmeliği.

2. Anonim. 2003. Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata 

Ürünleri Tebliği (Tebliğ          No:2003/23).

3. Afoakwa, E. 2010. Chocolate science and technology. 

Wiley-Blackwell. Singapur. 298-344.

4. Awua, P. K. 2002. Cocoa Processing and Chocolate 

Manufacture in Ghana. Essex. UK, David Jamieson and 

ssociates Press Inc. 128-148.

5. Beckett, S. T. 2000. The Science of Chocolate. London, 

Royal Society of Chemistry Paperbacks. 28-134.

6. Hartel, R. W. 2001. Crystallization in Food. Gaithersburg, 

MD: Aspen Publishers Inc.

7. Minifie, B. W. 1989. Chocolate, Cocoa and Confectio-

nery Science and Technology. London: Chapman & Hall. 

21-136.

8. Schenker, S. 2000. The Nutritional and Physiological 

Properties of Chocolate. British Nutrition Foundation 

Nutrition Bulletin, 25; 303-313.

9. Talbot, G. 1999. Chocolate temper. In Industrial Choco-

late Manufacture and Use, 3rd edn. Beckett, S. T. (Ed.). 

Oxford Blackwell Science, 218–230.

10. Whitefield, R. 2005. Making Chocolates in the Factory. 

London: Kennedy’s Publications. 21-136.

11. Windhab, E. J. Mehrle, Y. Stierli, F. Zeng, Y. Braun, P. 

Boller E. 2002. Verbesserung der Fettreifresistenz durch 

neuartiges Temperieren – Kontinuierliche Impfkristallisati-

on. K¨ ln: Schoko Technik. 201-316.

12. Yaseda, A. Mochizuki, K. 1992. Behaviour of triglyceri-

des under high pressure. In High Pressure and Biotech-

nology. Balny, C., Hayashi, R., Heremans, K. & Masson, 

P. (Eds). Meiji Seika Kaisha Ltd, 255–259, Japan.

Şekil 5. Temperleme makinesi 



SÖ
YL

EŞ
İ

Ülker Çikolata San. A.Ş Genel Müdürü
Hüseyin SEVİM

STANDARD- Ülker’i kısaca tanıyabilir miyiz? 
Daha doğrusu Yıldız Holding’i…

H. SEVİM- Yıldız Holding’in temelleri, 1944 yılında 
ait olduğu toplumun ihtiyaçları üzerine kurulmuştu.   
Asım ve Sabri Ülker’in 1944 yılında Eminönü Nohutçu 
Han’da kurduğu bisküvi atölyesi, 20. yüzyılın ilk yarısın-
da İstanbul’un, dünyadaki sınaî gelişmeye yetişmeye 
çalışan nadir imalathanelerinden biriydi.

Bu küçük imalathane, zorlu ve sabırlı bir endüstriyel 
seyahatle, 21. yüzyıla entegre bir gıda grubuna dönü-
şerek girdi. Başarılı iş uygulamaları ile sadece ulusal 
düzeyde değil küresel anlamda da adından söz ettiren 
bir “Yıldız” oldu. 

Yıldız Holding 2010 yılı itibarıyla 10,5 milyar TL’lık brüt 
cirosuyla yalnız Türkiye’de değil, dünyada da saygı gö-
ren kuruluşlardan biri olmayı başardı. 9’u yurt dışında 
toplam 54 fabrikada bisküviden çikolataya, süt ve süt 
ürünlerinden bebek mamasına ve ambalaja kadar ge-
niş bir yelpazede üretim yapan Yıldız Holding’in 30.000 
çalışanı bulunuyor. 

STANDARD- Türkiye’de çikolatanın tarihi ve bu 
süreçte Ülker’in yeri nedir?

H. SEVİM- Çikolatayı Türkiye coğrafyasında yaygınlaş-
tıran ilk yerli üretici firma olan Ülker, 1972’de çikolata 
üretimine başladı. 1974 yılında da Topkapı’daki bisküvi 
fabrikasının yanına modern çikolata fabrikasını kurdu. 
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Türk tüketicisinin damak tadını en iyi bilen üretici olarak 
Ülker, ürünlerini her keseye uygun fiyatlarla 200.000 
noktada tüketicilerine ulaştırıyor.

STANDARD- Ülker ismi üzerine yazılar yazıldı, kı-
saca bu hikâyeyi okurlarımız için tekrarlayabilir 
misiniz?

H. SEVİM- Safiye Erol, Cumhuriyet Döneminin ilk çağ-
daş romancılarındandır. 1938’de yayınlanan ilk ese-
ri  “Kadıköyü’nün Romanı”ydı. 1944 yılında ise “Ülker 
Fırtınası”nı yayınladı. Sabri Ülker vakit bulduğunda 
bu kitabı da okudu. O sırada satın aldıkları Nohut-
çu Han’daki bisküvi atölyesinin ticari ismi ‘Üç Yıldız 
Bisküvileri’ydi. Yeni isim aranırken, o yılın en popüler 
kitabı markaya esin kaynağı oldu.

STANDARD- İçerisinde kakao olan her gıda çiko-
lata mıdır? Çikolata nedir?

H. SEVİM- Çikolatanın içeriği kakao, kakao yağı, şe-
ker ve süt tozundan oluşur. Gerçek çikolata kakao yağı 
içerir.

STANDARD- Size Ülker Çikolata nedir diye sor-
sam, Ülker farkı nedir? 

H. SEVİM- Ülker’in başarısındaki en önemli etkenler 
‘müşteri önceliğimizdir’ prensibi ve kalite anlayışıdır. 
Bunun yanı sıra her safhada kendi firmaları ile üretimde 
entegrasyonu sağlayarak kalitede süreklilik sağlama-
yı başarmasıdır. Tüketicilere kaliteli, hijyenik ve lezzetli 
ürünler sunan Ülker, ham madde kontrolünden başla-
yarak tüm üretim sürecinin 626 ayrı aşamasında kalite 
kontrolü yapıyor.

Üretimde kullanılan;

 Kakao çekirdekleri, en kaliteli ürünün yetiştiği Fil-
dişi Sahili’nden tedarik ediliyor.

 Fındık, dünyada en kaliteli fındığın yetiştiği 
Giresun’dan temin ediliyor. 

 Antep fıstığı Gaziantep bölgesinden satın alınıyor.

 Çikolatanın lezzetini belirleyen en önemli etken olan 
süt tozu, özel bir formülle Ülker fabrikalarında üre-
tiliyor.

 Çikolata üretiminde kullanılan pancar şekerinin ta-
mamı yerli üreticiden temin ediliyor.

STANDARD- İç tüketimde payınız nedir? Hangi 
ülkelere, ne kadar ihracat yapıyorsunuz?

H. SEVİM- Ülker’in Türkiye pazarındaki payı % 51’dir. 
Orta Doğu ülkelerinden ABD’ye, Maldiv adalarına ka-
dar 110’dan fazla ülkeye Ülker ürünleri ihraç ediliyor.

STANDARD- Çikolata sektöründe Ar-Ge çalışma-
larının önemi nedir? Siz bu konuda nasıl çalışı-
yorsunuz?

H. SEVİM- Ülker, sektörün lider firması olarak tüketi-

cilerine sürekli yenilikçi ürünler sunmaktadır. Bu ancak 

kuvvetli, dinamik ve pazarı tanıyan, dünyayı tanıyan 

takip eden bir Ar-Ge ekibiyle mümkün olabilir. Yıldız 

Holding bünyesinde Bilal Kaafarani liderliğinde yeni bir 

merkezi Ar-Ge yapılandırması yürütülüyor. Ar-Ge ile il-

gili olarak Yıldız Holding bünyesinde Northstar adı al-

tında yeni bir Ar-Ge ve inovasyon şirketi kuruldu. Bu da 

Yıldız Holding’in Ar-Ge ve inovasyona ne kadar önem 

verdiğinin bir göstergesidir. 

STANDARD- Çikolata tüketimi, tercihleri, ülkele-
re, yaşa, cinsiyete, sosyal statüye göre nasıl bir 
dağılım gösteriyor? Bu konuda anket çalışmaları 
yapıyor musunuz? Sonuçları pazarlama strateji-
lerinizi nasıl etkiliyor?

H. SEVİM- Türkiye’de kişi başına düşen yıllık çikolata 

tüketim miktarı 2 kg. Bu rakam İngiltere’de 10,6 kg, 

İsviçre’de 9,3 kg, Rusya’da 4,8 kg, ABD’de 4,5 kg, 

Yunanistan’da 2,4 kg’dır. Türkiye’de kişi başına düşen 

yıllık çikolata tüketimi açısından daha hâlâ potansiyel 

var.

Türkiye’de çikolata pazarının büyük kısmını çikolata ile 

kaplı gofretler/barlar oluşturuyor. Batı Avrupa ülkelerin-

de ise tüketicinin tercihi daha çok tablet (solid) çikola-

talardan yana oluyor.

Çikolata tüketiminde çocuklar, gençler ve bayanlar 

biraz önde olmakla birlikte bu kategori her yaştan ve 

sosyal statüden insanın teveccüh gösterdiği bir ürün 

kategorisi. Biz de ürün gamımızı ve marka konumlan-

dırmalarımızı mümkün olduğu kadar geniş bir tüketici 

kitlesine hitap edebilecek şekilde yapmaya özen gös-

teriyoruz.

STANDARD- Ülkenin en ücra köşelerine ve yurt 
dışına en sağlıklı ve ekonomik dağıtımı nasıl ger-
çekleştiriyorsunuz?

H. SEVİM- Büyük ve yaygın bir satış dağıtım organi-

zasyonuna sahibiz. Satış organizasyonumuz gelenek-

sel kanal ve modern kanalı ayrı yönetecek şekilde ça-

lışıyor.  Coğrafi olarak Türkiye’nin her şehrini kapsaya-

cak ve her noktaya gidecek bir yapıya sahip. 200.000 

noktayı 1.800 satış elemanı ile düzenli ziyaret ediyor 

ve satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Satış ekibimiz yılların 

birikimi ile bölgesine, müşterisine oldukça hakim, tec-

rübeli, dinamik ve disiplinlidir. Ürünlerimizin tüketici ile 

buluşmasındaki en büyük ve önemli gücümüzdür. 

STANDARD- TSE ile ortak çalışmalarınız var mı? 
Hangi belgelere sahipsiniz?

H. SEVİM- TS 7800 Çikolata Standardımız mevcut. 

Sahip olduğumuz diğer belgeler: ISO 22000, ISO 

9001, BRC, IFS, OHSAS 18001, ISO 14001.
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Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdeği kakao 

ağacının (Theobroma cacao L.) ucu sivrilmiş küçük ka-

vun görünümündeki 10-15 cm boyunda kakao tohum 

zarfl arında bulunur. Her bir zarfta 25-40 adet çekirdek 

vardır. Çekirdek yuvaları mukus ve zarf kabuğu altında 

yer alan etli bir tabaka ile çevrelenmiştir. Çekirdekler 

tohum zarfından çıkarılarak mikrobiyel ve enzimatik 

fermentasyona uğramaları sağlanır. Fermentasyon 

sürecinden sonra kurutma işlemi uygulanarak kakao 

ürünlerinde ve çikolata yapımında kullanılacak kakao 

çekirdeği elde edilir. 

Kakao çekirdeğinden üretilen kakao nibi, kakao kitlesi, 

kakao keki, kakao yağı ve kakao tozu gibi kakao ürün-

leri, 27.03.2000 tarihli ve 24002 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği’nde ta-

nımlanmıştır. Tebliğ’de ayrıca kakao tozunun şekerle 

karıştırılmasıyla elde edilen ürünler ile bu ürünlerin aro-

ma verici madde ilave edilmiş ve/veya yağı azaltılmış 

çeşitlerinin tanımları verilmiş, söz konusu ürünlere iliş-

kin fiziksel ve kimyasal özellikler belirlenmiştir.

Çikolata, Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği’nde tanımı 

yapılan kakao ürünlerinin şeker ve/veya tatlandırıcı; 

gerektiğinde süt yağı dışındaki hayvansal yağlar hariç 

olmak üzere diğer gıda bileşenleri ile süt ve/veya süt 

ürünleri ve mevzuatın izin verdiği katkı ve/veya aroma 

verici maddelerin ilavesi ile tekniğine uygun şekilde 

hazırlanan ürünü ifade eder. Çikolata ürünleri ve çeşit-

lerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, ha-

zırlama, işleme, depolama, taşıma ve pazarlamasını 

sağlamak üzere ürün özelliklerini belirleyen Çikolata ve 

Çikolata Ürünleri Tebliği ise 17.07.2003 tarihinden bu 

yana yürürlüktedir.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum programı çerçeve-

sinde ulusal mevzuatımızın Avrupa Birliği mevzuatına 

uyumlaştırılması ve malların serbest dolaşımında ko-

laylık sağlanması açısından yürütülen çalışmalar kap-

samında yer alan kakao ve çikolata ürünlerine ilişkin 

yasal düzenlemeler Avrupa Birliği’nin “insan tüketimine 

uygun kakao ve çikolata ürünleri” ile ilgili 23 Haziran 

2000 tarihli ve 2000/36 sayılı Direktifi’nde yer almakta-

dır. Bakanlığımızın, kakao ve çikolata ürünleri tebliğle-

rinin 2000/36 sayılı Direktif’e paralel olması yönündeki 

çalışmaları devam etmektedir. 

Gıda İşletmecilerinin Sorumlulukları

Gıda işletmecileri, faaliyetlerinin 13 Haziran 2010 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Aralık 2010 tari-

hinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na uygun olmasın-

dan sorumludur. 5996 sayılı Kanun’un amacı, gıda ve 

yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı 

ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çev-

renin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağ-

lamaktır. Bu Kanun’un 34’üncü maddesi ile Gıda Ko-

deksinin hazırlanması ve yayımlanması görevi Bakan-

lığımıza verilmiş olup, gıda güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik olarak Türk Gıda Kodeksi ile gıda ve gıda ile 

temas eden madde ve malzemelerle ilgili asgarî teknik 

ve hijyen kriterleri belirlenmektedir. Bu kapsamda, Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile bu başlık altında 7 yönet-

melik yayımlanmıştır:

- TGK Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşı-

yan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, 

- TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, 

- TGK Bulaşanlar Yönetmeliği,

- TGK Etiketleme Yönetmeliği, 

- TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği,

- TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri, 

- TGK Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 

Yönetmeliği  

Gıdanın güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde ise 

üretim, işleme ve dağıtım aşamaları, etiket bilgileri ve 

sağlıkla ilgili uyarı niteliğindeki bilgiler ile insanlar tara-

fından günlük normal kullanım koşulları dikkate alınır. 

Dolayısıyla kakao ve çikolata ürünlerini üreten gıda iş-

letmecilerinin 5996 sayılı Kanun kapsamındaki yüküm-

lülüklerini yerine getirirken, 17.12.2011 tarihli ve 28145 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda İşletmelerinin 

Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri-

ne uygun olarak işletme kayıt işlemlerini de yaptırmaları 

gerekmektedir.

Kakao ve çikolata ürünleri ile ilgili ürün tebliğleri ve Türk 

Gıda Kodeksi yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine uygun 

olarak piyasaya arz edilen gıdaların, TGK Etiketleme 

Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddesinde yer alan tüketicinin 

doğru bilgilendirilmesine ilişkin hükümlere uygun olarak 

etiketlenmesine dikkat edilmelidir.

Kalite Seviyesi Yüksek Çikolata ve Kakaonun Tanımı

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği çerçevesinde kakao ve 

çikolata için bir kalite sınıfl andırması yapılmamaktadır, 

ancak Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği’nin 10’uncu 

maddesi (f) bendine göre; 

- kakao yağı % 26’dan az olmayan ve toplam kakao 

kuru maddesi % 43’ten az olmayan bitter çikolata 

için,

- en az % 30 toplam kakao kuru maddesi ile kısmen 

koyulaştırılmış süt ya da süttozu, kısmen yağı alınmış 

süt ya da yağsız süt, krema veya kısmen koyulaştırıl-

mış krema ya da krema tozu, tereyağı veya süt yağın-
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dan elde edilen, en az % 4.5’i süt yağı olan en az 

% 18 süt kuru maddesi içeren sütlü çikolata için, 

- yağsız kakao kuru maddesi % 16’dan az olmayan 

kuvertur çikolata için 

ürün adlarına kalite kriterlerine ilişkin bilgi ve ibareler 

eklenebilir.

Tüketicilere öneriler

Tüketiciler, çikolata ürünlerini satın alırken, ürün eti-

ketini çok dikkatli olarak incelemelidir. Satın alınan çi-

kolatanın piyasada bulunan çikolata benzeri ürünler 

ya da taklit çikolatalardan ayırt edilebilmesi için eti-

kette özellikle “bileşenler listesi” ve “kakao kuru 
maddesi” miktarı aranmalıdır.

Çikolata çeşitlerinde bulunması gereken kakao kuru 

maddesi miktarları, Çikolata ve Çikolata Ürünleri 

Tebliği ile belirlenmiştir. Tebliğ’e uygun olarak; çiko-

lata tozu, içilebilir çikolata, bitter çikolata, sütlü çiko-

lata, bol sütlü çikolatalarda toplam kakao kuru mad-

desi etiket üzerinde “kakao kuru maddesi minimum 

% ….” şeklinde beyan edilir. 

Çikolata ürünlerinde kullanılacak kakao yağı alt sınır-

ları Tebliğ’de belirtilmiştir, ancak son üründe miktarı 

% 5’i geçmeyecek şekilde kakao yağı dışında bit-

kisel yağ da ürüne eklenebilmektedir. Bu miktarın 

üzerinde bitkisel yağ kullanılması mevzuata aykırıdır. 

Çikolata ve çikolata ürünlerinde, elde edildikleri kay-

nağa göre kullanımına izin verilen bitkisel yağlar Teb-

liğ ekinde verilmiştir.  

Kakao yağı dışında bitkisel yağ içeren çikolata ürün-

lerinde bu durum etiket üzerinde “Kakao yağına ek 

olarak bitkisel yağ da içermektedir.” şeklinde ifade 

edilir ve söz konusu bitkisel yağ, TGK Etiketleme 

Yönetmeliği’ne uygun olarak bileşenler listesinde be-

lirtilir.

Kakao, Çikolata ve Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar (GDO)

Ülkemizde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 

ile ilgili olarak 26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Res-

mi Gazete’de yayımlanan 5977 sayılı “Biyogüvenlik 

Kanunu” uygulanmaktadır. Biyogüvenlik Kanunu 

kapsamında;  her bir GDO ve ürünü için yapılacak 

başvurular hakkında gerekli risk değerlendirmeleri 

yapmak ve GDO ile ilgili bazı görevleri yerine getir-

mek üzere Biyogüvenlik Kurulu oluşturulmuştur. Bu 

konudaki denetim ve kontroller Biyogüvenlik Kanunu 

kapsamında hazırlanan, 13 Ağustos 2010 tarihli ve 

27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Genetik 
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Yapısı Değiştirilmiş Orga-

nizmalar ve Ürünlerine Dair 

Yönetmelik” ve Biyogüven-

lik Kurulu kararlarına göre 

yürütülmekte olup halkın 

biyogüvenlik ile ilgili bilgile-

re ve alınan kararlara ula-

şabilmesi amacıyla Türkiye 

Biyogüvenlik Bilgi Değişim 

Mekanizması ( www.tbbdm.

gov.tr) hazırlanmıştır. 

Biyogüvenlik Kurulunca gı-

dalarda kullanımına izin ve-

rilen bir gen olmadığından 

GDO’lu gıdaların ithaline izin 

verilmemektedir. 

Dünyada genetiği değişti-

rilmiş kakao çekirdeği bu-

lunmamaktadır. Bu nedenle 

kakao ve kakao çekirdeği 

ithalatlarında GDO analizi 

yaptırılmamaktadır. Ancak 

çikolata üretiminde kullanı-

lan ham maddelerden (soya 

proteini, soya unu, soya 

lesitini) dolayı çikolataların 

GDO’lu olma ihtimali bulun-

maktadır. GDO’lu üretimin 

ve ticaretin yapıldığı ülkeler-

den ülkemize çikolata ihraç 

edilmesi durumunda GDO 

kontrolü yapılmakta olup 

GDO tespit edilen ürünlere 

ithalat izni verilmemektedir. 
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Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi, tüketiciye sunulan 

hizmetlerin, ilgili Türk Standardı ve/veya Kriterlerine 

uygun olduğunu gösteren belgelendirme türüdür. Hiz-

metlerin uygunluğunun tespit edilmesi durumunda, ku-

ruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. 

Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi kuruluşlar, yukarıda 

gösterilen markayı kullanmaktadırlar.

Enstitümüz, Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesini ülkemi-

zin tamamına yayılmış geniş hizmet ağıyla ve bu nokta-

larda görev yapmakta olan uzman personeli aracılığıyla 

yerine getirmektedir.

Hizmetin bu denli yaygın verilmesinin amacı, kuruluş-

ların Enstitümüze ulaşımını kolaylaştırmak olduğu gibi, 

bu kuruluşlardan hizmet veya mal satın alan tüketici-

lerin korunmasını sağlamak, belgelendirilmiş iş yerleri 

üzerindeki kontrolü her an devam ettirebilmektir.

Tüm vatandaşlarımız, satın aldıkları hizmetin kalitesin-

den emin olabilmek veya problem yaşandığında kuru-

luşlarca gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetin başlatı-

labilmesini sağlayabilmek amacıyla, yukarıda belirtilen 

markayı hizmet satın alırken mutlaka aramalıdır. 

Tüketicilerimizin ve kuruluşlarımızın yanlış bilgilendiril-

melerini veya yanıltılmalarını engellemek amacıyla, Ens-

titümüzün Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi yapmaya 

“tek yetkili” kuruluş olduğunu belirtmekte büyük ya-

rar bulunmaktadır.

Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi yapılan yüzlerce stan-

darddan bir tanesi de TS 7281 “İş Yerleri - Pastaneler 

- Sınıfl andırma – Genel Kurallar” Standardıdır.

Standard ilk olarak 1989 yılında yayınlanmış, daha 

sonra 2002 ve 2010 yıllarında revize edilmiştir. Bu da 

standardın şu anki şeklini alana kadar tüketici/müşteri/

üretici ihtiyaçları ve beklentilerine göre güncellendiğini 

göstermektedir.

İşyeri, müşteri, pastane, imalathane ve pastacılık ürün-

lerinin tanımlamaları ile başlayan standard, pastane-

lerin sınıfl andırılması, işyeri ve imalathanenin çalışma 

ortamı ve alt yapısına ilişkin yapısal özellikler, işyerinin 

açılması ve işletilmesi için gerekli her türlü izin, sözleş-

me ve mevzuatın gereği kayıtlar ile hizmetin sunumuna 

ilişkin teknik ve idari özelliklerin tanımladığı işletmecilik 

ile ilgili kurallar ve personelin eğitim, öğretim, tecrübe 

ve hijyen gibi çalışma kurallarını içeren çalışanlarının 

özellikleri ile ilgili genel kurallarını kapsamaktadır.

Standard kapsamında tanımlanan pastacılık ürünleri 

“süt, şeker, jöle, marmelat, meyve, çikolata vb. gıda-

lar ile gıda katkı maddeleri kullanılarak yapılan yaş ve 

kuru pasta, tatlı, şekerleme, börek, çörek, dondurma 

ve buzlu ürünlerdir.

Bu ürünlerin hazırlanarak müşteriye satıldığı ve/veya 

sunulduğu iş yeri de pastane olarak tanımlanmaktadır.

Pastanelerde Hizmet Yeterlilik 
Belgelendirmesi

"TSE'nin Büyülü Markası"

Buğra ÇAKIR
Yüksek Mühendis

TSE, Ankara Hizmet Belgelendirme Müdürü
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TS 7281 “İş Yerleri - Pastaneler - Sınıfl andırma – Ge-
nel Kurallar” Standardı pastanelerin yapısal özellik, iş-
letmecilik ve çalışanlar ile ilgili kurallarını tanımlamakla 
beraber pastanelerin 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf olarak 
değerlendirilmesini sağlayan gereklilikler içermektedir.

TS 7281 “İş Yerleri - Pastaneler - Sınıfl andırma – Ge-
nel Kurallar” Standardı kapsamında Giresun, Kocaeli, 
Rize, Aksaray, Tokat, Gaziantep, Düzce, Ankara ve 
Diyarbakır illerinde birer adet, İstanbul ve Kayseri ille-
rinde ise üçer adet pastane Hizmet Yeterlilik Belgesi 
sahibidir.

Ülkemiz genelinde hali hazırda çalışan pastaneler dik-
kate alındığında Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi pasta-
ne sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır.

Bu sayının sadece pastacılık sektöründe değil, tüm 
hizmet sektöründe artması yaşanabilir kalitede ihtiyaç-
ların temini açısından oldukça önemlidir.

Enstitümüz tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belge-
sinin belediyelerin ruhsat ile ilgili birimlerinin hazırladı-
ğı veya uyguladığı ruhsatlandırma kriterleri ile beraber 
veya onun yerine aranması kaliteli hizmet temini için 
kuruluşları zorlayacak bir uygulama olacak ve objektif 
kriterlerle kalitenin temini sürekli kılınacaktır.

Belediyelerin iş yerleri ruhsatlandırılırken, işyerlerinde 
verilen hizmet ile ilgili yayınlanmış olan Türk Standardı-
na uygunluğun sorgulanması halinde şehirlerimiz gele-
cek nesillere yaşanabilir bırakılacağı gibi, ruhsatlandır-
ma işlemi de kişilerin şahsi insiyatifl erinden kurtarılarak 

ülkemiz genelinde tek tip hale gelecek ve tartışmalar-

dan uzak kalacaktır.

Enstitümüz hizmet standardları ile ilgili tek yetkili kuru-

luş olup, kuruluşların verdiği hizmetleri değerlendirerek 

tüketicinin doğru hizmet almasını sağlamaktadır.

Bu itibarla Enstitümüzün yayınladığı hizmet standard-

ları, tüm belediyelerin ve iş yerlerinin kullanması gere-

ken teknik ve idari şartları tanımlayan dokümanlardır. 

Bu standardların uygulanması ile ilgili gerekli yasal dü-

zenlemelerin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması ve 

Hizmet Yeterlilik Belgesi ruhsatlandırma aşamasında 

tüm kuruluşlardan istenmesi önemli bir gelişme ola-

caktır.

Bu gereklilik iş yerlerine ruhsat verilirken ve işyerlerinde 

yapılan denetimlerde, ruhsata konu işyerinin hizmeti 

ile ilgili yayınlanmış Türk Standardının esas alınacağı 

ve Hizmet Yeterlilik Belgesinin talep edileceği şeklin-

de tebliğ ile Resmi Gazete’de yayınlayıp, belediyelerin 

iş yerlerine ruhsat verirken ilgili Türk Standardına göre 

Türk Standardları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeter-

lilik Belgelerini aramaları, hatta bu gerekliliğin yasala-

rımız içerisinde bir şart olarak tanımlanması, gelece-

ğimize yapılacak büyük bir yatırım olacaktır. Böyle bir 

uygulama ile binlerce pastanenin bulunduğu ülkemiz-

de pastanelerden alınacak hizmetin belli bir seviyenin 

altına düşmesi engellenecektir.
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Kakao tozu, çikolata gibi kakaolu ürünler Theobroma 

cacao L. (Sterculiaceae) tohumlarından üretilen ve tüm 

dünyada yaygın olarak tüketilen polifenollerce zengin 

gıda maddeleridir. Kakao çekirdeğinden kakao kitlesi 

ve kakao tozu üretimi için temel olarak fermentasyon, 

kurutma, kavurma ve öğütme veya parçalama işlemleri 

yer almaktadır. Çikolata üretimi ise kakao kitlesinden 

başlayarak 5 basamakta gerçekleştirilmektedir: karış-

tırma, inceltme, konçlama, temperlerme ve kalıba dök-

me (Afoakwa, 2010). 

Polifenol içeriği yüksek olan çikolata, toplam fl avonoid 

alımının % 20’sine kadar bir oranda karşılayabilmekte 

olup, Almanya gibi bazı ülkelerde bu değer yüksele-

bilmektedir. Bu nedenle çikolata (alım miktarı 100-107 

mg/gün), meyve (255 mg/gün) ve sebzelerden (233 

mg/gün) sonra üçüncü önemli antioksidan kaynağı 

olarak değerlendirilmektedir  (Vinson ve ark., 2006). 

Kakao taneleri, kuru maddelerinin % 10’u polifenoller-

den oluşan zengin polifenol kaynaklarıdır. Özellikle, bir 

türevi olan siyah çikolata en önemli antioksidan kay-

naklarından biri olarak gösterilmektedir (Rusconi ve 

Conti, 2010). 

Kakao ve ürünlerinde bulunan polifenoller temel ola-

rak üç grupta incelenebilir: proantosiyanidinler (%58), 

fl avan-3-ol’ler (% 37) ve antosiyaninler (% 4) (Wollgast 

ve Anklam, 2000). Kantitatif olarak en önemli polifeno-

lik bileşik, kakao tanesindeki % 35’lik düzeyi ile (-)-epi-

kateşindir (Shahidi and Nazck, 2004). (+)-Kateşin, 

az miktarda (+)-gallokateşin, (-)-epigallokateşin, 

(-)-epikateşin-3-gallat ve çok sayıdaki prosiyanidinlerin 

(Adamson ve ark., 1999; Hammerstone ve ark., 2000) 

yanı sıra düşük miktarda kuersetin, kuersetin glikozit-

leri, narincenin, luteolin, apigenin, klovamid ve kafeik, 

ferulik, gallik ve p-kumarik asitler gibi fenolik asitler de 

kakao ürünlerinde bulunmaktadır (Borchers ve ark., 

2000; Sanchez-Rabaneda ve ark., 2003). Çok çeşitli 

olarak içerdikleri fenolik maddelerin yanı sıra protein-

lerle kompleks oluşturma eğilimleri de kakao ürünleri-

ni daha karmaşık hale getirmektedir  (Komes ve ark., 

2009). Bu çalışmada, kakaolu ürünler ve çikolatada 

bulunan ve sağlık üzerinde önemli etkileri olduğu bili-

nen bu fenolik bileşikler ele alınmıştır. 

Kakao ve Çikolata Polifenolleri

Kakao ve çikolata kateşin ve kateşin türevlerinin önemli 

kaynaklarıdır. En fazla miktarda bulunan kateşin türevi 

(−)-epikateşin olup polifenol içeriğinin % 35’ini karşıla-

maktadır. Çaydan farklı olarak kakaoda, kateşin ve epi-

kateşin olan gallatlanmamış kateşinleri ihtiva ederken, 

çay yüksek miktarda gallatlanmış ve/veya gallokateşin-

leri içermektedir. Monomerler dışında, farklı polimeri-

zasyon derecesine sahip prosiyanidinler de kakao ve 

çikolatada yüksek miktarda bulunmaktadır (Adamson 

ve ark., 1999; Nelson ve Sharpless, 2003; Sanchez-

Rabaneda, 2003).

Çikolatada Bulunan Fenolik Bileşikler ve 
Sağlık Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Araş. Gör. Tuğba ÖZDAL 
Okan Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

57 EYLÜL 2012



Fenolik bileşikler, kurutulmuş ve kavrulmuş kakao ta-

nelerinin toplam ağırlığının % 12-18’ini oluşturmaktadır. 

Farklı türdeki kakaolar, yağı alınmış örneklerde 34,65 

mg/g ve 43,27 mg/g aralığında değişen farklı epika-

teşin içeriklerine sahiptir. Bu miktarın fermentasyon 

ve kurutma basamaklarında azaldığı belirtilmektedir 

(Wollgast ve Anklam, 2000).

Kakao ve çikolatadaki kateşin, epikateşin, prosiyanidin 

B1 ve prosiyanidin B2 dimerlerine ilave olarak bunla-

rın pek çok türevleri de tespit edilmiştir. Bu polifenol-

ler, prosiyanidin B3 = kateşin-(4α→8)-kateşin, prosi-

yanidin B4 = kateşin-(4α→8)- epikateşin, prosiyanidin 

B5 = epikateşin-(4β→6)-epikateşin, prosiyanidin C1 

= epikateşin-(4β→8)-epikateşin-(4β→8)- epikate-

şin, prosiyanidin D= epikateşin-(4β→8)-epikateşin-

(4β→8)-epikateşin-(4β→8)-epikateşin’dir.

Kakao ve çikolata polifenolleri aynı zamanda çeşit-

li fl avanoller de içermektedir: kuersetin, kuersetin-

3-O-glukozit (izokuersitin), kuersetin-3-O-galaktozit 

(hiperozit), kuersetin-3-O-arabinozit. Diğer taraftan, 

bazı fl avonlar da tespit edilmiştir. Örneğin, apigenin, 

apigenin-8-C-glukozit (viteksin), apigenin-6-C-glukozit 

(izoviteksin), luteolin ve luteolin-7-O-glukozit, dihidro-

kuersetin, dihidroksikamferol, kamferolrutinozit, narin-

cenin, narincenin-glukozit, mirisetin-glukozit. Fenolik 

asit grubundan ise kafeik asit, klorojenik asit, kumarik 

asit, ferulik asit, fenilasetik asit, fl oretik asit, protoka-

teşuik asit, sirinjik asit, vanilik asit, klovamid ve dide-

oksiklovamid içermektedir (Wollgast ve Anklam, 2000; 

Ortega ve ark., 2008; Sanchez-Rabenada ve ark., 

2003; Borchers ve ark., 2000). 

Kakao tozu yağsız bazda 0.7-2 mg/g kateşin, 2-15 

mg/g epikateşin ve 25-55 mg/g toplam prosiyanidin 

içermektedir (Gu ve ark., 2006; Miller ve ark., 2006; 

Natsume ve ark., 2000). Alkalize kakao tozu ise doğal 

kakao tozuna kıyasla daha düşük düzeylerde kateşin 

(0.3-0.4 mg/g), epikateşin (0.2-0.5 mg/g) ve prosi-
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yanidin (8-13 mg/g) içermektedir (Gu ve ark., 2006). 

Siyah çikolatanın içerdiği fl avonol miktarı daha fazladır; 

0.15-0.5 mg/g kateşin, 0.7-2 mg/g epikateşin ve 0.5-

31 mg/g prosiyanidin. Sütlü çikolata ise siyah çikola-

taya oranla ağırlıkça daha az kakao içermesi nedeniyle 

daha düşük miktarda fenolik maddeye sahiptir. Sütlü 

çikolatadaki kateşin 0.07-0.2 mg/g, epikateşin 0.3-

0.4 mg/g ve prosiyanidinler 0.6-3.2 mg/g düzeyindedir 

(Adamson ve ark., 1999; Gu ve ark., 2006; Miller ve 

ark., 2006; Natsume ve ark., 2000). Diğer taraftan, süt 

proteinlerinin kateşinler ile etkileşime girerek kompleks 

oluşturması da daha düşük fenolik madde miktarının 

sebepleri arasında gösterilmekte olup, fenolik madde-

nin analizlenmesi sırasında bu kompleks yapının ana-

lizin hassasiyet ve doğruluğunu olumsuz yönde etkile-

diği belirtilmektedir (Siebert ve ark., 1996; Komes ve 

ark., 2009). Kakao ve çikolata ürünlerindeki kateşin ve 

prosiyanidinlerin miktar ve niteliği, ürün çeşidinin yanı 

sıra proses, formülasyon, coğrafik bölge ve mevsim-

den de etkilenebilmektedir.

Kakao ve Çikolatadaki Fenolik Bileşiklerin Sağlık 
Üzerindeki Etkileri 

Fenolik bileşikler ya da polifenoller, bilinen 8000’den 

fazla fenolik yapısıyla bitki dünyasının en büyük ve yay-

gın bileşen grubunu oluşturmaktadır (Bravo, 1998). 

Fenolik maddeler bitkisel kaynaklı besinlerin lezzeti-

ne özellikle ağızda buruk bir tat bırakma yönünde ve 

rengine etki eden, meyve ve sebzelerde genellikle çok 

az miktarlarda bulunmakla birlikte önemli olan bir mad-

de grubudur (Shahidi ve Naczk, 1995). 

Fenolik maddelerin en önemli özelliği antioksidatif et-

kiye sahip olmaları olarak gösterilmektedir. Bu bile-

şiklerin antioksidan etkileri, radikal yakalama özellik-

leri, serbest radikallerin üretimini azaltma yetenekleri, 

membran akışkanlığını düşürerek membranları stabili-

ze etme yeteneklerinden ileri gelmektedir (Lee ve ark., 

2003). Oksijen radikalleri ve lipid peroksidasyonunun 

kalp damar hastalıkları, kanser ve kronik iltihaplanma 

gibi hastalıkların en önemli etkenleri olduğu bilinmekte-

dir. Flavonoidlerin birçoğunun lipid peroksidasyonunu 

başlatan radikallerin ve lipid peroksi radikallerinin olu-

şumunu engellediği, yapısındaki bazı grupların fl ava-

noid radikallerinin stabilitesini ve böylece antioksidan 

kapasitesini artırabildiği, fl avonoidlerin bunların dışında 

metal iyonlarını bağlayarak lipidlerin oksidasyonunu 

önleyebildiği ve radikallerin oluşumunda görev yapan 

enzim sistemlerini inhibe edebildiği belirlenmiştir (Kara-

kaya ve El, 1997). 

Fenolik bileşikler sağlık üzerindeki bu olumlu etkileri 

nedeniyle son yıllarda üzerinde çok çalışılan bir konu 

haline gelmiştir. Özellikle, meyve, sebze, çay ve kakao 

gibi gıda gruplarında yaygın olarak bulunmaları ve alım-

larının koroner kalp hastalıkları ile kanser gibi hastalık-

ların engellenmesinde rol oynamaları bu bileşiklere olan 

ilgiyi artırmıştır (Shi ve ark., 2001; Virgili ve ark., 2003; 

Rasmussen, 2004). Özellikle, çikolata ve kakaonun 

sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin dönem dönem 

farklı görüşler bildirilmiş ve içerdiği yüksek orandaki 

doymuş yağ miktarı ve yüksek kalori değeri ile olum-

suz bir şekilde değerlendirilmiş olsa da, özellikle son 

yıllarda içerdikleri fl avonoidler nedeniyle sağlık üze-

rinde pek çok önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir. 

Kakao ve ürünlerindeki fl avonoidlerin pek çok sağlık 

özelliği çeşitli araştırmalarla rapor edilmiştir. Özellikle 

antioksidan aktiviteye sahip olmaları, kan basıncı ve 

bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilerinin olması 

dikkat çekmektedir (Steinberg ve ark., 2003; Engler 

ve Engler, 2004). Ayrıca, anti-kanserojen, ülseri ve 

pıhtılaşmayı önleyici, anti-alerjik, anti-mikrobiyal, anti-

aterojenik, damar genişletici ve ağrı kesici özellikleri de 

çalışmalarla ortaya konan sağlık etkilerindendir (Woll-

gast ve Anklam, 2000; Kris-Etherton ve Keen, 2002).

Kakao polifenolleri pek çok çalışmada antioksidan, an-

tiradikal ve antikarsinojenik özellikleri olan biyoaktif bile-
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şikler olarak tanımlanmaktadır (Schinella ve ark., 2010; 

Abbe Maleyki ve Amin, 2008; Ren ve ark., 2003). 

Flavanollerce zengin kakao ürünlerinin tüketiminin en-

dotelyal fonksiyonu iyileştirdiği (Wang-Polagruto ve 

ark., 2006), hipoglisemik özellikler gösterdiği (Tomaru 

ve ark., 2007), insandaki göğüs kanseri hücrelerinde 

proliferasyonu engellediği (Ramljak ve ark., 2005), kan 

akışını artırdığı (Neukam ve ark., 2007) ve platelet fonk-

siyonu azalttığı (Murphy ve ark. 2003) rapor edilmiştir.

Diğer taraftan, kakaodaki prosiyanidinlerin düşük yo-

ğunluklu lipoprotein oksidasyonu ve damar tıkanıklığı 

üzerinde durdurucu bir etkisi vardır. Prosiyanidince 

zengin kakao, nitrik asite bağlı olan damar geniş-

lemesini sağlar ve hipertansiyonu iyileştirir. Ayrıca, 

pentamik prosiyanidinlerin göğüs kanseri hücreleri-

nin büyümesini engellediği çalışmalarla tespit edil-

miştir (Gu ve ark., 2006). Yapılan bir başka çalışma-

da ise polifenollerce zengin bitter çikolatanın sistolitik 

kan basıncı yüksek olan yaşlı hastaların kan basıncını 

önemli ölçüde düşürdüğü ve inülin duyarlılığını arttırdığı 

saptanmıştır (Grassi ve ark., 2005).

Sonuç

Çikolata ve diğer kakaolu ürünler içerdikleri yüksek 

miktarda fenolik bileşikler ve fl avonoidler ile pek çok 

araştırmayla incelenmektedir. Fenolik maddelerin sağ-

lık üzerindeki etkileri ise çeşitli klinik çalışmalarla tespit 

edilmiş durumdadır. Özellikle, kanser ve kalp-damar 

hastalıkları gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki 

gösteren bu bileşiklere ve bu bileşikleri yüksek mik-

tarda içeren gıda maddelerine olan ilgi gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu anlamda, çikolata ve benzeri ürünlerin 

sağlık faydaları ve biyoyararlılıkları halen oldukça geniş 

bir şekilde araştırmalara konu olmaktadır.
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Kakao (Theobroma cacao) Malvaceae (Ebegümeci-

giller) familyasına ait tropik iklimlerde yetişen bir bitki 

türü olup özellikle Güney Amerika ve Fildişi Sahilleri’nde 

tarımı yapılmaktadır ve ekonomik değeri büyük olan 

bir üründür. Kakaodan elde edilen nib, toz ve kakao 

yağı bir başka önemli gıda maddesi olan çikolatanın 

yapımında kullanıldığı gibi, katkı maddesi veya yardımcı 

madde olarak gıda sanayiinde yaygın olarak kullanım 

alanı bulmaktadır.

Çikolata; kakaolu ürünler ile şekerler ve/veya tatlandı-

rıcılar, gerektiğinde süt yağı dışındaki hayvansal yağlar 

hariç olmak üzere diğer gıda bileşenleriyle Süt ve Süt 

Ürünleri Yönetmeliği’nde izin verilen katkı ve/veya aro-

ma maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun bir şekilde 

hazırlanan ürünleri ifade etmektedir. 

Ülkemiz ekonomisi açısından çikolata ve kakaolu ürün-

lerin yeri oldukça önemlidir. 2011 yılı itibari ile ihraca-

tımızın yaklaşık % 0,6’sını (762,8 milyon ABD Doları) 

şekerli ve çikolatalı ürünler oluşturmuştur. Çikolatalı ve 

kakaolu mamullerin ihracattaki payı 149.414 ton olup 

karşılık geldiği değer ise yaklaşık 434 milyon ABD Do-

larıdır.

Ülkemizde büyük ölçekli çikolata fabrikalarının yanı sıra 

küçük ve orta ölçekli kakao tozu ve çikolata üreticile-

rinin sayısı yadsınamaz. Özellikle çocukların ve küçük 

yaştaki tüketicilerin sıklıkla tükettiği çikolatanın gıda 

güvenliği göz önünde bulundurularak üretilmesi esas 

olmalıdır. Tüketiminin fazla, tüketici profilini ise önemli 

ölçüde genç tüketicilerin oluşturması, üretiminde gıda 

güvenliğine verilmesi gereken önemi bir kat daha artır-

maktadır.

Kakao ve çikolata üretiminin gıda güvenliği açısından 

irdelenmesinden önce, kakao ve çikolata üretimine iliş-

kin genel bilgiler sunulmasının önemli olduğu düşünül-

mektedir. Çalışmanın ilk bölümünde kakao ve çikolata 

prosesleri özetlenmeye çalışılmıştır. 

Kakao üretimi temelde iki farklı tür ağaçtan elde edilen 

ürün ile gerçekleştirilmektedir. Bu türler Ekvador, Vene-

zuella ve Batı Afrika’da yaygın olarak yetişen Criollo ve 

Forastero’dur. Criolla türüne ait kakao çekirdeklerinin 

diğer türlerden daha kaliteli olduğu bilinmektedir. Buna 

karşın toplam kakao çekirdeği üretiminin % 90 gibi 

büyük bir bölümü Forastero türünden sağlanmaktadır. 

Kakao çekirdekleri hasatı takiben fermantasyona alınır. 

Fermantasyon tekniği ürünün hasat edildiği bölgenin 

şartlarına göre farklılık göstermektedir. 

Kakao meyvesi açıldıktan, pulp ve çekirdek ayrıldıktan 

sonra kakao çekirdekleri tahta sepetlere veya kontey-

nırlara alınırlar ve burada fermantasyona bırakılırlar. 

Fermantasyon süresi kakao çekirdeğinin türüne göre 

farklılık göstermekle birlikte 2-7 gün arasında cereyan 

edebilir. Fermantasyon süresinin ürünün aroması üzeri-

ne oldukça önemi olduğu bilinmektedir. Fermantasyon 

çikolataya özgün aromasını veren işlem basamağıdır.

Fermantasyon sonrası ham kakao hâlâ daha fazla su 

içermektedir. Bu oran yaklaşık % 60 civarındadır. Su-

yun önemli bir kısmı uzaklaştırılmalıdır. Yaklaşık 1 hafta-

lık bir güneş altında kurutma işlemi ile suyun çok önemli 

bir kısmı uzaklaştırılarak ürünün kuruması sağlanır. 

Kurutma esnasında kakaonun kendine has kokusu 

hissedilir. Küçük işletmelerde kakao çekirdekleri kuru-

tulurken elle tahta zeminlere serilerek güneş altında ku-

rutulması sağlanırken, günümüzde artık elektrikli kuru-

tucular, kurutma fırınları kullanılmaktadır. Güneş altında 

kurutmanın mikrobiyolojik ve kimyasal bir takım riskleri 

de beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. 

1-2 haftalık kurutma periyodunda kırmız-kahverengi 

olan çekirdek rengi koyu kahverengiye döner. Kuruma 

sonrası çekirdekler temizleme ve parlatma safhasına 

alınır. Eleklerden geçirilerek temizlenen çekirdekler par-

latma işleminin ardından, tahta parçası kalıntıları, kum, 

taş, toz gibi kalıntılardan arındırılmak için vakum altında 

temizlenir. 

Temizleme sonrası özellikle arzulanan aromayı elde et-

mek amaçlı olarak çekirdeklerde kavurma işlemi uygu-

lanır. Bu işlem yaklaşık 130°C’de gerçekleştirilir. Kavru-

lan çekirdekler kırma makinesi ile daha küçük parçalar 

elde etmek için boyut küçültme işlemine tabi tutulur. 

Özel öğütme ekipmanı ile bu küçük kakao parçaları 

öğütülerek toz kakao elde edilmektedir. Öğütmede uy-

gulanan basınç ve sıcaklıktaki artışla birlikte bu esnada 

endüstride yaygın kullanım alanı olan kakao yağının el-

desi de mümkün olmaktadır. 

Öğütme esnasında oluşan koyu kıvamlı ezme yağ eks-

traksiyonu için ayrılarak kakao yağı elde edilebilir. Ka-
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kao yağı çikolataya lezzet, karakteristik aroma ve arzu 

edilen yapısını kazandıran önemli bir üründür. 

Kacao yağı presi terkettikten sonra elde edilen kekte 

hâlâ daha % 10-20 civarında yağ vardır. Bu kek tekrar 

kırma işlemine tabi tutularak öğütülür ve özellikle içe-

ceklerde kullanılan sert bir aromaya sahip olan kakao 

tozu elde edilir. Potasyum karbonat kullanılan alkali-

zasyon aşaması ile kakao tozunun rengi koyulaştırılabi-

lir. Bu işlemde ürün, potasyum, sodyum, magnezyum, 

amonyum karbonat ya da bikarbonat çözeltilerinden 

biri ile muamele edilerek asit içeriği nötralize edilir ve 

ürünün 5,5-6,0 çevresinde olan pH’sı 7,8-8,2’ye kadar 

yükseltilir. Alkalizasyon aynı zamanda kakao tozuna 

daha güçlü bir karakteristik aroma kazandırmaktadır. 

Kakao tozu, kakao yağı, süt ve şeker çikolata üreti-

minde temel ingredientlerdir. Uygun bir formülasyon 

dahilinde bu dört bileşen ile çikolata üretmek müm-

kün olmaktadır. Kakaonun alkali ile işlem görmesi ilk 

kez Hollandalılar tarafından uygulandığından bu işlem 

“Dutch Process” adıyla da anılır. TS-3076 Kakao Stan-

dardında, öğütülmüş (toz) kakao, alkali işlem görüp 

görmediğine bağlı olarak: (a) koyu renkli (alkali ile işlem 

görmüş) ve (b) normal renkli ( alkali ile işlem görmemiş) 

olarak iki tipe ayrılır. TS-3076 da “koyu renkli” olarak 

adlandırılan, alkali ile işlem görmüş kakaonun Gıda 

Maddeleri Tüzüğü’ndeki karşılığı ise münhal kakao’dur

Beyaz çikolata, sütlü çikolata, yarı-tatlı çikolata ve bit-

ter çikolata, bilinen ve en fazla tüketilen çikolata çeşit-

leridir. Beyaz çikolata üretiminde kakao yağı, şeker, va-

nilya, emülsifiye ediciler kullanıldığından kimi ülkelerde 

çikolata olarak adlandırılmamaktadır. Zira oldukça az 

miktarda kakao tozu içermektedir. Sütlü çikolata olarak 

da bilinen tatlı çikolata % 10-20 kakao ve kakao yağı ile 

birlikte % 12 süt içermektedir. İyi kalitede bitter çikola-

tadan bahsetmek için ise ürünün en az % 35 (optimum 

% 60-85) kakao ve yağı içermesi gerekmektedir. 

Çikolata üretiminde ilk basamak yoğurmadır. Üretile-

cek ürüne uygun ingredientler bir araya getirilerek mik-

ser yardımı ile karıştırılır, pulverize edilir ve yoğurulur. 

Yüksek basınç altında pulverize edilen karışımda hedef 

kakao ve şeker partiküllerinin boyutunun 30 mikron se-

viyesine dek küçültmektir. Bir sonraki aşama konçla-

madır. Çikolat hamuru karıştırılarak 80°C’ye ısıtılır, ekle-

nen kakao yağı ve karıştırmanın etkisi ile kakao hamuru 

arzulanan yumuşak ve pürüzsüz yapıyı kazanır. Konç-

larda bir nevi havalandırmaya tabi tutulan akışkan çiko-

lata hamurunda arzulanan güçlü aroma oluşmaktadır. 

Kumsu yapı ortadan kalkar, tekdüze bir yapı elde edilir.

Son üründe arzulanan yapıyı ve kaliteyi elde etmek 

için temperleme yapılmaktadır. Çikolata içindeki ka-

kao yağı poliformik yapıdadır. Bir başka deyişle, sıvı 

çikolata kristallendiğinde (katılaştığında) kakao yağının 

yapısında farklı türde yağlar bulundurması sebebiyle 

birbirinden farklı kristal yapıların oluşması mümkündür. 

Üretimin son safhasında sıvı çikolatanın sıcaklığı 30°C 

civarına düşürülür. Sürekli olarak karıştırılır. Bu sıcak-

lıkta oluşacak çok küçük kristal yapılar ile arzulanan 

çikolata yapısı, tekstürü elde edilecektir. Bu esnada 

arzu edilmeyen kristal yapı oluşuma sebebiyet verecek 

bileşenlerin erimesi için sıcaklık bir nebze artırılmaktadır 

(32-35°C). Sıcaklık bu seviyedeyken ve sürekli karıştır-

ma işlemi uygulanırken sıvı çikolata temperlenmektedir. 
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Bu sıcaklık değeri çikolatanın donma noktasının altında 

olan bir değerdir, fakat sürekli karıştırma uygulandığın-

dan donmanın önüne geçilmektedir. Kakao yağı en az 

3 ayrı kristalizasyon sistemine sahiptir. Bunlardan en 

stabil olanı b kristaller olup erime noktaları 33°-35° C’dır. 

b’tipi kristallerinin erime noktaları 26°- 29° C; a tipi kris-

tallerinin erime noktası ise 21°-24° C’dir. Temperleme 

işlemi ile en stabil kristal yapının kazandırılması sağlan-

maktadır.

Gıda güvenliği açısından ele alındığında, çikolata ve toz 

kakao üretimi aşamalarında hem fiziksel, hem kimya-

sal, hem de mikrobiyolojik tehlikelerin var olduğu gö-

rülmektedir. Bunların başında kakao çekirdeği ve tek-

niğine uygun işlenmemiş toz kakaodan ileri gelebilecek 

olan fiziksel kirlilikler, alkalizasyon aşamasında ortaya 

çıkabilecek kimyasal bulaşmalar ve çikolata üretiminde 

kullanılan yardımcı maddeler ve katkı maddelerinden 

kaynaklanabilecek Salmonella gibi mikrobiyolojik teh-

likelerdir.

Kakaolu ve çikolatalı ürünler, formülasyona katılan katkı 

maddeleri ve yardımcı maddelerin niteliğine göre çeşit-

lilik göstereceğinden, söz konusu ürünlerin üretiminde 

gıda güvenliği ve tüketici sağlığı açısından irdelenmesi 

gereken konuların çeşitlilik göstereceği düşünülmek-

tedir. Bu nedenle bu çalışmada, toz kakao üretimi ve 

çikolata eldesi proseslerinde dikkat edilmesi gereken 

temel noktalar ele alınarak öneriler sunulmaya çalışıl-

mış, proses basamak basamak gözden geçirilerek 

konu irdelenmiştir. 

Kakao Çekirdeği Kabulü 

Aşamadaki temel risk kakao çekirdeğinde bulunma-

sı muhtemel pestisit kalıntıları ve afl atoksinlerdir. Yağlı 

tohumlarda olduğu gibi kakao tohumlarında da en sık 

rastlanan gıda güvenliği riski tarımsal faaliyetler esna-

sında kullanılan, sudan ve topraktan ürüne geçebilen 

pestisitler ve olumsuz depolama koşullarında üründe 

küf gelişimine koşut olarak sentezlenen afl atoksinler-

dir. Kakao tohumunun temininde ulusal ve uluslararası 

standartlarda ifade edilen mikotoksinlerle ilgili yasa li-

mitler göz önünde bulundurulmalıdır. Afl atoksin bulaş-

mış kakao tohumlarının ileriki aşamalarda detoksifikas-

yonu mümkün olmadığından söz konusu kimyasal teh-

likenin önlenmesi ancak bu aşamada yapılacak olan 

etkin kontroller ile gerçekleştirilebilmektedir. Temin edi-

len kakao tohumunun kimyasal ve mikrobiyolojik analiz 

sertifikasına sahip olması ve bu sertifikanın kontrolü ile 

işletmeye alınması gerekmektedir. Ön kabul sonrasın-

da yapılacak olan kontroller ve alınan numunelerde 

kamuya ait laboratuvarlarda yaptırılacak olan pestisit 

ve afl atoksin analizleri sonucunda herhangi bir tehlike 

oluşturmadığı belirlenen kakao tohumlarının kesin ka-

bulü gerçekleştirilmelidir. Uygun olmayan ham madde 

reddedilir.

Ham maddenin kontrolü esnasında göz önünde bulun-

durulmak üzere, ham maddeden beklenen ve özellikle 

gıda güvenliği açısından önem taşıyan unsurlar “ham 

madde kabul kriterleri” adı altında belirlenmeli, bu kap-

samda, kriterlerin yanı sıra uygunsuzluğun tespiti ve 

uygunsuz ham maddenin reddi hususlarında yapılma-

sı gerekenler ortaya konulmalıdır. Uluslararası ticarete 

konu olmuş ve kabul görmüş yasal limitlerin, belirle-

nen spesifikasyonlar dahilinde sertifika eşliğinde ham 

maddede aranmasıdır. Çoğunlukla öngörülen ise ham 

madde temininde sürekli kontrollü ve güvenli olduğu-
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na kanaat getirilen tedarikçinin mümkün olduğunca 

değiştirilmeksizin ham madde temininin gerçekleştiril-

mesidir.

Kakao Tohumlarının Depolanması 

Pestisit ve afl atoksin içermeyen ürünün satın alınması 

kadar depolama esnasında afl atoksin oluşumunu en-

gelleyecek tedbirlerin alınması da o kadar önemlidir. 

Depo atmosferinin bağıl neminin yüzde 50’den fazla 

olması durumunda kakao çekirdeklerinde küf gelişimi 

ve bunu takiben mikotoksin sentezlenmesi söz konusu 

olacaktır. Bu olumsuz durumu engellemek için depo 

bağıl nemi yüzde 50, sıcaklığı ise 20°C’den düşük ol-

malıdır.

Depoların temizliği yine bu aşamada düşünülmesi ge-

reken bir olgudur. Depolarda çapraz bulaşmaların ol-

maması, özellikle kemirgenlerden, farelerden ileri gele-

bilecek bulaşmaların ve zararların engellenmesi gerek-

lidir. Bu nedenle depoların günlük temizlik ve hijyenine 

gereken önem verilmeli, depolarda ilk giren ilk çıkan 

prensibine göre depolama faaliyeti yürütülmelidir.

Kakao Tohumlarının Temizlenmesi 

Kakao çekirdekleri işletmeye büyük kapasiteli kontey-

nırlarla yığın olarak alınmaktadır. Fazla miktarda kirlilik 

içerdiklerinden alınan kakao çekirdeklerinin etkin bir 

biçimde temizlenmesi ve fiziksel tehlike unsurlarından 

arındırılması gerekmektedir. Temizleme işlemi Kalite 

Güvence bölümünce belirlenen bir temizleme prose-

dürü dahilinde yapılmalı, temizlik sonrasında işlemin et-

kinliğini saptamak amacıyla temizlenen üründe fiziksel 

kalıntı olup olmadığı belirlenmelidir. Ürünün iyice temiz-

lenmediğinden şüphe edildiği durumlarda temizleme 

işlemi tekrarlanmalıdır.

Temizleme işleminde kullanılan temel ekipman sarsak 

elekler ve sonrasında X-ışını ile seçme ünitesidir. Ürün-

den yabancı maddelerin uzaklaştırılmasında X Işını ile 

seçme işlemi son yıllarda yaygın olarak uygulanmak-

tadır. X ışını yardımıyla, önceki temizleme aşamasında 

uzaklaştırılamayan taş, plastik parçaları, serbest ve ba-

tık çöpler ve cam parçaları makinenin duyarlılık ayarına 

göre basınçlı hava ile otomatik olarak uzaklaştırılmak-

tadır. Periyodik olarak yapılacak denemelerle cihazın 
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söz konusu yabancı maddelere karşı hassasiyeti test 

edilmelidir.

Alkalizasyon 

Bir dizi işlemle kakao tohumundan elde edilen toz ka-

kaonun alkali ile muamelesi ile suda dağılma ve süs-

pansiyon oluşturma yeteneği, rengi ve tadı geliştirilir. 

Yaklaşık 100 kısım kakao nibine karşılık en fazla 2,5-3 

kısım sodyum veya potasyum karbonat kullanılarak al-

kalizasyon gerçekleştirilir. Bu aşamadaki risk, kullanıla-

cak olan potasyum veya sodyum karbonatın kimyasal 

açıdan safsızlığıdır. Söz konusu kimyasallar tüketici 

sağlığı açısından risk oluşturabilecek şekilde kimyasal 

safsızlıklar içerdiği takdirde bu son ürüne yani çiko-

lataya kadar taşınabilmektedir. Bu nedenle sodyum 

ve potasyum karbonatın alımında mutlaka kimyasal 

analiz sertifikası istenmeli, kimyasal açıdan safl ıklarının 

belgelendirilmesi istenmelidir.

Ham Madde ve Yardımcı Maddelerin Kontrolü

Çikolata üretiminde temel ham madde kakaodur. Ka-

kao üretiminde ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemleri 

hayata geçirildiği takdirde, kakaodan kaynaklanabi-

lecek gıda güvenlik riskleri ortadan kaldırılacaktır. Bu 

aşamada göz önünde bulundurulması gereken asıl 

risk diğer yardımcı maddelerden yani çikolata bileşen-

lerinden ileri gelenlerdir. Çikolata üretiminde kullanılan 

başlıca yardımcı maddeler süt, süt tozu, şeker, kakao 

yağı, ikame olarak kullanılan palm çekirdeği, Hindistan 

cevizi, soya ve shea yağları (laurik ve non-laurik yağ-

lar), emülgatör olarak kullanılan soya lesitini, vanilya, 

peynir altı suyu tozu, laktoz, fındık ve fıstıktır. Tüm bu 

yardımcı maddelerin gıda bileşeni olarak kullanılmala-

rında sakınca olmadığına dair gerekli sertifikalandırma 

yapılmalıdır. Örneğin fındık ve fıstığın temininde göz 

önünde bulundurulması gereken temel risk pestisit ve 

afl atoksin kalıntısıdır. Kakao tohumunun girdisinde ol-

duğu gibi fındık ve fıstığın girdisinde de ön kabul, ser-

tifika kontrolü, örnekleme, analiz ve analiz sonucuna 

göre kesin kabul gerçekleştirilmelidir. Şeker, üretim 

teknolojisi gereği kimyasal ve fiziksel kirlilikler içerebilir. 

Şekerin girdisinde yine kimyasal açıdan saf olduğunu 

gösterir analiz sertifikasının istenmesi zorunlu olmalıdır.

Kullanılacak olan süt tozunda toplam canlı sayısı 

gramda 40 bini, toplam koliform sayısı ise gramda 

10’u aşmamalıdır. Fekal koliform ise bulunmamalıdır. 
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Süt kullanılıyorsa Salmonella testi sonucu negatif ol-

malıdır. Süt sürekli olarak aynı tedarikçiden alınmalı, 

tedarikçi ile sürekli olarak iş birliği içinde bulunarak, sa-

ğımın gerçekleştiği çiftlikte GAP (İyi Ziraat Uygulamala-

rı) kapsamında şartların iyileştirilmesine yönelik uygula-

malar gerçekleştirilmelidir.

Çikolatanın ambalajlanmasında kullanılacak olan am-

balaj materyallerinin girdisi yine bu aşamada ele alın-

malıdır. Satın alınan ambalaj materyali gıdada kullanım 

açısından sakıncalı olmamalı, sertifika eşliğinde alınma-

lıdır. Sertifikada istenecek özellikler arasında ambalaj 

materyalinin mikrobiyolojik yükü, herhangi bir kimyasal 

ve fiziksel bulaşan içerip içermediğinin kontrolü de bu-

lunmalıdır.

Temin edilen ham madde ve yardımcı maddelerin fi-

ziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşmalara maruz 

kalmaksızın depolanmaları oldukça önem taşımaktadır. 

Bileşenlerden lesitin, laktoz, peynir altı suyu, yağlar ve 

toz kakao yapıları gereği mikrobiyal bozulmaya yatkın 

gıdalar ve katkı maddeleridir. Özellikle kuru madde ora-

nı yüksek olan kakao tozu, şeker ve lesitin olumsuz 

depolama koşullarında, bağıl nem niceliği yüksek olan 

depolarda nem kapabilir ve buna bağlı olarak artan su 

aktivitesi ile birlikte özellikle küf gelişimi meydana ge-

lebilmektedir. Küfl erin sekonder metabolitleri olan küf 

toksinleri (mikotoksinler) bu olumsuz şartlarda sen-

tezlenebilmekte ve yüksek sıcaklıkta ısıl işleme maruz 

kalsalar dahi kimyasal yapılar olmaları nedeniyle gıda-

dan uzaklaştırılamamaktadır. Mikotoksinler çok yüksek 

sıcaklıklarda ise kanserojen etkisi daha fazla olan ve 

günümüzde araştırma konusu olan çeşitli kimyasal bi-

leşiklere parçalanıp insan sağlığı açısından tehlike oluş-

turabilmektedir.

Kullanılan yardımcı maddelerin sadece küf ve miko-

toksin içerip içermedikleri değil, o yardımcı gıda mad-

desinde gelişebilecek ve çikolataya eklendiği takdirde 

tüketici sağlığı açısından risk teşkil edebilecek mikro-

organizmalar tanımlanıp işletme bazında oluşturulacak 

bir “Yardımcı Madde Mikrobiyolojik Kabul Kriterleri” lis-

tesi doğrultusunda yardımcı madde kabulünde kontrol 

gerçekleştirilmelidir.

Metal Detektörden Geçirme 

Ham maddede bulunan veya üretimin herhangi bir 

aşamasında ürüne bulaşmış olan ve tüketici sağlığını 

tehdit edebilecek olan metal varlığı muhtemel tehlike-

yi oluşturur. Bu aşamanın kontrolü metal detektörlerle 

sağlanmalıdır.

Kalite kontrol departmanı bu aşama için bir metal De-

tektör Kullanma Talimatı hazırlamalı ve bu talimatta de-

tektörün alarm vermesi istenen metal partikül çapı da 

belirtilmelidir. Belirtilen değerin altındaki ebada sahip 

olan metal parçacık varlıkları için cihaz alarm verecek, 

böylece tehlike ortadan kaldırılacaktır. Kalite kontrol 

bölümü personeli işlemin sürekliliğinden ve etkinliğin-

den sorumludur. Periyodik aralıklarla metal detektör 

cihazının etkin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

Ambalajlama 

Çikolatanın ambalajlanması aşamasındaki temel teh-

like, kullanılan ambalaj materyalinden ileri gelebilecek 

olan fiziksel ve mikrobiyolojik bulaşmalardır. Bu aşama-

daki olası olumsuzlukları ortadan kaldırmak maksadıyla 

önerilen, ambalaj materyalinin fiziksel ve mikrobiyolojik 

anlamda bulaşmaya neden olmayacak özellikte oldu-

ğunu gösterir bir analiz sertifikası eşliğinde alımının ya-

pılmasıdır. Ayrıca tedarik edilen ambalaj materyalinden 
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örnek alınarak yetkili laboratuvarlarda gerekli analizler 

yaptırılarak sonuçlar kayıt altına alınabilir.

Ambalaj materyalinin temininde uygulanabilecek yön-

temlerden birisi de bünyesinde ISO 22000 sistemini 

kurmuş ve devam ettirmekte olan ambalaj üreticilerinin 

tedarikçi olarak belirlenmesidir. Bu durumda tedarikçi-

nin rutin kontrolleri ve alınacak sertifikaların kontrolü ve 

dokümantasyonu ile bu aşamanın izlenebileceği düşü-

nülmektedir.

Çikolatanın Depolanması 

Çikolatanın depolanması esnasında dikkate alınması 

gereken temel nokta, depolamanın yapıldığı ortamın 

sıcaklığıdır. Depo sıcaklığının 20°C’yi aşması durumun-

da mikrobiyal gelişme başlamakta, ileri sıcaklıklarda ise 

hızlanmaktadır. Depolamada uygulanması gereken ise 

sürekli olarak depo sıcaklığının ısıl eşler vasıtasıyla öl-

çülmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Sıcaklıkta olabilecek 

sapmaların anında giderilebilmesi açısından sıcaklık 

kontrollerinin sürekli olarak yapılması şarttır. Depolama 

esnasında olabilecek sıcaklık artışı, soğutucuların veya 

havalandırma sisteminin devreye sokulması ile en kısa 

sürede giderilmelidir.

Kullanılan ambalajlama materyali depolamada ürünün 

bozulmaksızın kalması için en önemli noktalardan biri-

sidir. Ambalaj materyalinin nem geçirgenliği olmamalı, 

dolayısıyla mikroorganizma gelişimine fırsat verilmeme-

lidir.

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada toz kakaonun ve çikolatanın üretimi esna-

sında karşılaşılması muhtemel gıda güvenlik riskleri ve 

bu risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin öneriler ortaya 

konulmuştur. İşletmede ISO 22000’in etkin bir şekilde 

oluşturulup hayata geçirilmesinde temel nokta, konu-

nun bilincine varmış, deneyimli, gerekli eğitime sahip 

bir takımın oluşturulmasıdır. ISO 22000 kurulum çalış-

malarına başlamadan önce yapılması gereken Güncel 

İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve hijyen, sanitasyon uy-

gulamalarının (SSOP) hayata geçirilmesidir. ISO 22000, 

bu iki sisteminin üzerine inşa edilmesi gereken bir olgu 

olarak ele alınmalıdır. GMP ve SSOP uygulamalarından 

yoksun bir işletmede ISO 22000’in kurulması ancak 

kağıt üzerinde kalıp gerçekçi olmayacaktır. SSOP ve 

GMP uygulamalarının yanı sıra bu sistemi tamamlayan 

ve etkinliğini artırma yönünde yapılması gerekenlerin 

başında gelen personel hijyen ve temizliğinin sağlan-

ması hususunda gerekli eğitim verilmelidir.

Not: Bu makalenin derlenmesinde, yazarların Gıda 

Dergisinde yayımlanan aynı konuya ilişkin makaleleri 

kullanılmıştır.
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2003/23 numaralı Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çi-

kolata Ürünleri Tebliği’ne göre çikolata, kakao ürünleri 

ile şeker ve/veya tatlandırıcı; gerektiğinde süt yağı dı-

şındaki hayvansal yağlar hariç olmak üzere diğer gıda 

bileşenleri ile süt ve/veya süt ürünleri ve Türk Gıda Ko-

deksi Yönetmeliği’nde izin verilen katkı ve/veya aroma 

maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun şekilde hazır-

lanan ürünü ifade eder. Türkiye Gıda ve İçecek Sana-

yii Dernekleri Federasyonu 2011 Envanter Raporuna 

göre; Türkiye’de 1200’den fazla çikolata ve şekerleme 

imalatı yapan işletme bulunmaktadır. Yaklaşık 24 bin 

kişiye istihdam sağlayan bu sektör; 5,3 milyar TL’lik 

üretim payına sahiptir ve hem iç pazarda hem de ihra-

cat anlamında ticari önemi gittikçe artmaktadır.

Çikolata düşük su aktivitesine sahip olması sebebiy-

le (a
w
=0,5-0,6) mikrobiyolojik açıdan genellikle güvenli 

olarak değerlendirilmesine karşın, özellikle Salmonella 

kaynaklı bazı vakalar görülebilmektedir. Bu vakalara ör-

nek olarak; 2006 yılında İngiltere’de atık su borusunun 

sızdırarak üretim alanına su damlatması sonucu ortaya 

çıkan ve yaklaşık 60 gıda zehirlenme vakasına neden 

olan Salmonella Montevideo bulaşması ile 2001 ve 

2002 yıllarında Almanya ve diğer AB ülkelerinde gö-

rülen, 439 kişinin hastalanmasına yol açan ve kaynağı 

bilinmeyen Salmonella oranienburg bulaşması verile-

bilir. Diğer taraftan çikolatalarda kullanılan fındık, fıstık, 

üzüm ve benzeri ham maddelerden de başta mikotok-

sinler ve pestisit kalıntıları olmak üzere çeşitli kimya-

salların bulaşması tehlikesi söz konusu olabilmektedir.

Bu tehlikelerin kontrol altına alınarak tüketici sağlığının 

korunması ve firmaların gıda güvenliğini sağlamaları 

açısından bugüne kadar geliştirilmiş en önemli yönetim 

sistemi ise HACCP sistemidir. HACCP sistemi firma-

ların pratik olarak kullanmaları gereken çok önemli bir 

pratik araç olmakla birlikte,  Türk ve AB gıda mevzuatı-

na göre HACCP zaten uygulanması zorunlu olan yasal 

bir gerekliliktir. HACCP sisteminin temeli; mevcut olabi-

lecek tehlikelerin belirlenmesi, kritik kontrol noktalarının 

(KKN) tespiti, kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin 

oluşturulması ve izleme prosedürlerinin belirlenmesi, 

herhangi bir sapma durumunda gerçekleştirilecek dü-

zeltici faaliyetlerin tanımlanması, etkin bir kayıt tutma 

sisteminin oluşturulması ve son olarak HACCP siste-

mini doğrulama prosedürlerinin belirlenmesini içerir. 

HACCP sisteminin fayda yaratabilmesi için doğru bir 

şekilde tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanıyor ol-

ması gerekir. Bunun için doğru tehlikelerin ele alınmış 

olması ve bu tehlikelere ilişkin risklerin doğru bir şekilde 

değerlendirilmiş olması çok önemlidir. 

HACCP; biyolojik, kimyasal ve fiziksel olmak üzere 3 

çeşit tehlike üzerine odaklanır. HACCP’in esas amacı 

firmaların çikolata ve ürünlerinde bulunabilecek tehli-

kelerin ortaya çıkmasını önleyerek kontrol edilmelerini 

güvence altına almak ve tüketicilere ulaşacak ürünle-

rin güvenilir olmasını sağlamaktır. HACCP gerçekçi bir 

sistemdir ve “sıfır hata” beklentisi yerine riski minimize 

etmeyi hedefl eyen farklı bir bakış açısı sunmaktadır. 

HACCP aynı zamanda ISO 22000, FSSC 22000, BRC 

ve IFS gibi birçok gıda güvenliği standardının da temel 

bileşenini oluşturmaktadır.

Çikolata üretiminde üreticilerin dikkat etmesi gereken 

birçok potansiyel tehlike söz konusudur. Fiziksel tehli-

keler ham madde kabulünden ve üretim ekipmanların-

dan ve ortamdan gelen tehlikeleri kapsar. Üretim için 

alınan ham maddelerin hepsi metal, tahta parçası ya 

da üretime girebilecek diğer yabancı maddeler açısın-

dan kontrol edilmelidir. Ekipmanların ise düzenli olarak 

bakımları yapılmalıdır.

Fiziksel tehlikelere ek olarak, üretim öncesinde ya da 

üretim sırasında kimyasal tehlikeler de ortaya çıkabilir. 

Küfl er tarafından üretilen toksinler olan mikotoksinler 

ve afl atoksinler ile bitkisel ham maddelerde bulunabile-

cek pestisit kalıntıları insan sağlığı üzerinde ciddi olum-

suz etkilere neden olabilmektedirler. Alınan ham mad-

delerin tedarikçi güvence sistemi yaklaşımıyla kontrolü 

ile HACCP uygulamalarında büyük bir önem taşır. 

Üretim sırasında temizlik kimyasalları ve çikolata ara-

sında çapraz bulaşma söz konusu olabilir, bu nedenle 

uygun sanitasyon protokollerinin oluşturulması önem-

lidir. Ayrıca makineleri yağlamak için kullanılan makine 

yağı da ürüne bulaşabileceğinden dikkat edilmesi ge-

reken bir konudur. İşletmedeki tüm kimyasalların düz-

gün bir şekilde etiketlenmesi, ağızlarının kapatılması ve 

gıdalardan ve ham maddelerden uzakta depolanması 

gerekmektedir. Haşere mücadelesi ya da yaygın kul-

lanımıyla Pest Control, çikolata sektörü açısından son 

derece önemli bir uygulamadır. Firmalarda yaygın bir 

uygulama hatası olarak bu konu taşerona verildikten 

sonra genelde ihmal edilmektedir, ancak Pest Control 

uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesinin üretici-

nin temel sorumluluğu olduğu asla göz ardı edilmeme-
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lidir. Kısacası GMP olarak da tanımlanan ön gereklilik 

programları olmadan HACCP’in uygulanması söz ko-

nusu değildir.

Son yıllarda bir başka kimyasal tehlike olan gıda aler-

jenleri konusundaki bilinç artmıştır. Çikolata, hassas bi-

reyler için problem yaratabilecek bazı bileşenleri içerir. 

Kimi ürünler fındık, antep fıstığı, yer fıstığı, ceviz, soya 

lesitini gibi ham maddeler içerebilir, bu nedenle diğer 

ürünlerin de alerjiye neden olabilen bu ürünlerle aynı 

hatta üretilip üretilmediği ürün etiketinde belirtilmelidir. 

Buğday ve gluten de potansiyel gıda alerjisi tetikçileri 

olarak dikkate alınmaktadır.

Biyolojik tehlikeler de çikolata ürünlerinin güvenliğini 

etkileyebilir. Eğer üretim öncesinde elimine edilmezse, 

Salmonella ve diğer mikroorganizmalar bazı ekipman-

lara bulaşabilir ve nihai üründe bulunabilir. Salmonella 

bu konudaki en önemli endişe kaynağıdır; kakao tane-

leri, süt tozu ve yer fıstığı gibi ham maddelerde bulu-

nabilir. 

Gıda güvenliğinin sağlanması için uygulanacak HACCP 

sisteminin başarısı üç temel koşula bağlıdır; 

1. HACCP’in doğru tasarımı, 

2. HACCP’in doğru uygulanması,

3. HACCP’in etkinliği.

HACCP’in doğru tasarımından kasıt, söz konusu üre-

tim ile ilişkili olarak gerçek tehlikelerin, doğru kritik 

noktaların, doğru kritik limitlerin, doğru izleme prose-

dürlerinin, doğru önleyici tedbirlerin ve doğru düzeltici 

faaliyetlerin, kısacası HACCP Kontrol Planının doğru 

belirlenmiş olmasıdır. 

HACCP’in doğru uygulanması ise HACCP Kontrol Pla-

nına ait aktivitelerin sürekli izlenmesine ve zamanında 

gerekenlerin yapılmasına odaklanır. 

HACCP’in etkinliği ise doğru tasarlanmış HACCP Planı-

nın ve doğru bir şekilde uygulanan sistemin gerçekten 

hedefl enen gıda güvenliği performansını sağlayıp sağ-

lamadığının doğrulanmasıdır. En iyi HACCP sistemini 

tasarladığınızı ve de mükemmel bir şekilde uyguladığı-

nızı düşünebilirsiniz. Ancak buna rağmen eğer gıda gü-

venliği ile ilişkili müşteri şikâyetlerinizde artış varsa, iade 

oranlarınız yüksekse, son ürün analiz sonuçlarınızda 

hedef değerleri tutturamıyorsanız ve dış denetimlerdeki 
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Konçlama
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karneniz iyi değilse burada sisteminizin etkin olma-

dığını görmek ve ona göre revize etmek ihtiyacı var 

demektir. HACCP’in ana yaklaşımı bu kadar basit 

olmasına karşın anlaşılmadığı ya da yanlış anlaşıl-

dığı işletmelerin sayısı ise azımsanamayacak kadar 

çoktur. Bu yanlışlıkların birçoğuna da HACCP’i tam 

bilmeyen bazı danışmanlar yol açmaktadır.

HACCP uygulamalarında rastlanan ortak hatalar ve 

bunlardan çıkarılması gereken dersleri şu şekilde 

özetleyebiliriz:

1. HACCP’i anlamadan sadece dış danışman-
dan destek alarak her şeyin yürüyeceğine 
inanmak: Bu yapılabilecek en büyük hatadır, 

gerçekten uzmanlığına inandığınız bir danışman-

dan alınacak yön gösterici destek çok önemlidir, 

ama HACCP firmadaki uzman kadro tarafından 

oluşturulması ve hakim olunması gereken ve de 

sürekli güncel tutulması gereken ve firmaya ait 

olan bir sistemdir.

1. HACCP çalışmalarında görev alanların ye-
tersizliği: HACCP’in 1. prensibi önemli tehli-

kelerin belirlenmesini baz alır. HACCP takımları 

içerisinde ürünün mikrobiyolojisi ve kimyası hak-

kında yeterli bilginin bulunmaması durumunda 

tehlikelerin eksik olması söz konusu olabilmek-

tedir. Aynı şekilde ürünün güvenliğini belirleyen 

pH, su aktivitesi, koruyucular, ısıl işlem, farklı 

ham maddeler gibi bazı faktörlerin işlevleri de 

tam bilinmiyor olabilir.   Bu durumda HACCP 

sistemi baştan yanlış tasarlanmış olur ve bir fay-

da sağlamaz. 

2. “HACCP’imiz zaten var” yaklaşımı:  Bazı 

firmalar “HACCP’imiz zaten var” demekte ve 

HACCP’i bir doküman dosyasından ibaret ka-

bul etmektedirler. HACCP yapılmış ve bitmiş bir 

doküman değildir. HACCP Kontrol Planı sağlam 

bir ön gereklilik programı (GMP) ve eğitilmiş, ne 

yaptığını bilen personel ile desteklenmesi gere-

ken ve günlük iş akışını baz alan sürekli operas-

yonel bir sistemdir. 

3. Eğitim eksikliği: HACCP takım üyelerinin 

HACCP metodu konusunda etkin bir eğitim al-

madıkları çok sık rastlanılan kritik bir sorundur. 

HACCP yoğun bir teknik terminolojisi olan ve 

mantıksal bir sistematiğe dayanan bir problem 
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çözme ve önleme yöntemidir. Eğer bu yönteme 

tam manasıyla hakim olunmazsa amaca ulaşmak 

asla mümkün olmaz ve çeşitli hatalar kaçınılmaz 

olur. Bir diğer önemli eğitim eksikliği konusuna da 

çalışanlarda rastlanmaktadır. Günlük iş akışı içeri-

sinde HACCP izleme ölçümlerini gerçekleştirecek 

çalışanların genel gıda güvenliği eğitimi almış olması 

ve yaptıkları izleme faaliyetinin ürünün güvenilirliğine 

olan etkisini anlamış olmaları çok önemlidir.

1. Kalite Güvence yaklaşımı yerine Kalite Kont-
rol yaklaşımını benimsemek: Bazı HACCP uy-

gulamalarında kritik limitler ve benzeri konularda 

son ürünün mikrobiyolojik analizlerine odaklanıldı-

ğına rastlanmaktadır. Bu çok hatalı bir yaklaşımdır, 

HACCP proaktif ve proses kontrol yaklaşımında 

olan bir sistemdir, yani önleyiciliği temel alır; düzel-

ticiliği, reaktifl iği değil. Başarılı bir HACCP uygula-

masının Kalite Güvence Sistemi ile entegre halde 

olması büyük bir önem taşımaktadır.

2. HACCP Prensiplerinin birbirinden kopuk ve 
tutarsız olması: HACCP Kontol Planında yer 

alan HACCP prensipleri arasındaki tutarsızlıklar 

ve kopukluklar en sık rastlanılan hataların başında 

gelmektedir.  HACCP prensipleri spesifik bir teh-

like için yatay bir satır mantığı içerisinde birbirinin 

üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla 

ilişkili olarak gözlemlenen bir diğer hata ise HACCP 

tehlikelerinin net olmayan genel ifadeler olarak ta-

nımlanmasıdır. Örneğin “bakterinin bulunması”, 

“çapraz bulaşması”, “üremesi” ya da “yok edileme-

mesi” gibi spesifik tehlikeler yerine “Mikrobiyolojik” 

dendiğinde hem alınacak önlemler, hem KKN’ler 

kısacası tüm yatay satır eksik ya da yanlış olacaktır. 

Tehlikenin ne olduğu net olarak tanımlanmalıdır.

3. HACCP Kontrol planlarındaki aşırı karmaşıklık: 
HACCP’in başarısı açık, basit ve net olmasında 

yatar. Aşırı karmaşık ve akademik yayın ağırlığında 

pratik kullanımdan uzak olan HACCP uygulamala-

rından başarı elde etmek mümkün değildir. HACCP 

sistemi kullanacak, ölçümü yapacak işçinin anlaya-

cağı açıklıkta olmalı ve Kritik Kontrol Noktalarına 

(KKN) odaklanmalıdır. HACCP sistemi içerisinde 

tehlike ve risk ayırımının net bir şekilde anlaşılıyor ve 

risklerin ölçümleniyor olması gerekir. Tehlike, ürü-

nün kalitesini bozan ve insan sağlığı açısından teh-

like oluşturabilecek, kısaca zarara neden olan po-

tansiyel şeklinde tanımlanırken, risk; gerçekleşme 

olasılığı bulunan tehlikenin tahmin edilen boyutunu 

ifade eder.

4. Aşırı sayıda Kritik Kontrol Noktası CCP bulun-
ması: Aşırı  sayıda CCP’nin bulunmasının nedeni 

CCP mantığının tam anlaşılamaması ve ön gerek-

lilik programları ile HACCP’in karıştırılmasından 

kaynaklanmaktadır ve de  çok sık rastlanan bir 

durumdur. Bu zor bir durumdur ve önlenmesi için 

deneyim ve bilgi gereklidir. 

5. HACCP’in sadece HACCP yöneticisi tarafın-
dan sahiplenilmesi: HACCP uygulamaları sırasın-

da en sık rastlanan sorunlardan birisi de firmanın 

personel kaynağı yetersizliği ya da HACCP konu-

sundaki inanç eksikliği ile yönetimin konuyu sahip-

lenmesinin ve taahhüdünün yetersizliği dolayısıyla 

HACCP ile ilişkili tüm sorumluluğun bir kişinin üze-

rine yüklenmesidir. Bu durum başarılı bir HACCP 

uygulamasının önündeki en ciddi engellerden bir 

tanesidir. Bir firmada gıda güvenliği herkesin ön-

celikli konusu haline gelmediği müddetçe güvenilir 

gıda üretmek mümkün değildir.



75 EYLÜL 2012

6. Validasyon (geçerli kılma) ve Verifikasyon 
(doğrulama) sorunları: Bu iki terim birçok kişi-

nin kafasını karıştırmaktadır.  Validasyon ve verifi-

kasyon uygulamalarında özellikle de validasyonda 

birçok yerde ciddi eksiklikler ve de yanlışlıklara rast-

lanmaktadır. Validasyon aşamasında CCP’lerin ve 

kritik limitlerin doğruluğu ile prosesin kritik limitleri 

normal proses değişimi içerisinde sağlayabilme-

si (proses varyansı ve proses yetkinliği) ve izleme 

prosedürlerinin etkinliği gibi önemli konular gözden 

geçirilmeli ve gerekli revizyonlar yapılarak HACCP 

uygulaması öncesinde HACCP Kontrol Planına son 

hali verilmelidir. Validasyon çalışması için bilimsel 

kaynakların incelenmesi de gerekebilir. Verifikas-

yon ise genelde daha rahat anlaşılan bir konudur 

ve HACCP denetim sonuçları, son ürün analiz so-

nuçları ve müşteri şikâyetleri gibi noktaları ele alır. 

Verifikasyon aşamasında HACCP kontrol planında 

ele alınan spesifik tehlikeye ait spesifik performans 

kriterlerinin ele alınmadan değerlendirme yapılması 

rastlanan hatalardandır.
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ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Çikolata tropik kakao ağacından elde edilen kakao 

çekirdeğinden üretilir. Toplanan kakao çekirdekleri 

yaklaşık beş gün mayalanmaya bırakılır, bu işleme 

fermentasyon denilir. Doğada bulunan mayalar 

kakao çekirdeğinin yapısında bulunan şekeri 

besin kaynağı olarak kullanıp tat ve koku veren 

yan ürünler üretirler. Fermentasyon sırasında 

ayrıca kakao çekirdeğinin rengi koyulaşır, acı tadı 

kaybolur. 

Kurutulan kakao çekirdekleri fabrikalarda 

temizlenir, kavrulur ve öğütülür. Öğütme işlemi 

sıvı bir hamur elde edilene kadar devam eder. Bu 

hamurdan değişik çeşitlerde çikolatalar üretilir. Son 

aşama belki de işlemin en önemli aşamasıdır. Bu 

aşamada çikolataya son tat ve yapısı kazandırılır. 

Üretilecek çikolatanın cinsine göre hamurun içine 

kakao yağı, şeker, vanilya gibi malzemeler eklenip, 

yoğrulup,  pişirilip kalıplarda şekillendirilerek 

soğutulup, paketlenip tüketime hazır hale getirilir. 

BEYAZ ÇİKOLATA, SÜTLÜ ÇİKOLATA VE 
BİTTER ÇİKOLATA ARASINDA NE FARK 
VARDIR?

Çeşitlerine olan tercihlerimiz farklılık gösterse bile 

hemen hepimiz çikolatayı çok severiz. Marketlerde 

değişik tatlarda çikolatalar satılmaktadır. Bitter, 

sütlü, beyaz en bilinen çikolata çeşitlerdir. 

Peki bu çikolataların aralarındaki fark nedir? 

Üretim tekniğinin ana hatları hepsinde aynıdır. 

Bütün çikolatalar yukarıda basit şekli ile verilen 

üretim tekniğine göre yapılırlar. Aralarındaki fark 

kompozisyonlarından kaynaklanmaktadır.

Bitter çikolata, çikolatalar yapısında en çok 

kakao kuru maddesi bulunduran çikolatadır. 

Çikolatada kakao kuru madde miktarı arttıkça, 

çikolatanın kalitesi artar. “Kakao kuru madde” 

tanımıyla anlatılmak istenilen, kakao çekirdeğinin 

yapısındaki su ve kabuk dışındaki bileşenlerdir. 

Bitter çikolataya üretim sırasında şeker eklenmez 

veya çok az eklenir. Türk Gıda Kodeksindeki 

tanımına göre bitter çikolata, bileşiminde en az 

% 18 kakao yağı ve en az % 14 “yağsız” kakao 

kuru maddesi olacak şekilde en az % 35 toplam 

kakao kuru maddesi içeren çikolatadır.
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Sütlü çikolata en popüler çikolatadır. İsminden de 

anlaşıldığı üzere, üretimi sırasında içine şeker, süt veya 

süt tozu eklenir. Türk Gıda Kodeksindeki tanımına göre 

sütlü çikolata bileşiminde en az % 2,5 yağsız kakao 

kuru maddesi olacak şekilde en az % 25 toplam ka-

kao kuru maddesi içeren, ayrıca en az %14 süt kuru 

maddesi ve en az % 3.5 süt yağından oluşan, kakao 

yağı ve süt yağı toplam miktarı ise en az % 25 olan 

çikolatadır. 

Beyaz çikolatada kakao kuru maddesi bulunmaz. 

İçinde sadece kakao yağı ve ürünün kullanım amacı-

na göre vanilya ve şeker eklenir. Türk Gıda Kodeksine 

göre beyaz çikolata bileşiminde en az % 20 kakao 

yağı ve en az % 14 süt kuru maddesi içeren ve en 

az % 3,5’i süt yağı olan çikolatadır. Beyaz çikolata ya-

pısında kakao kuru maddesi bulundurmadığı için bazı 

ülkelerde çikolata sınıfında yer almamaktadır. 

“Çikolata”nın Türk Gıda Kodeksinde belirtilen standart-

ları sağlaması gerekmektedir. Bu tanımlara uymayan 

ürünler yine yasalar çerçevesinde belirlendiği şekli ile 

farklı isimlerle ticari satışa sunulurlar. 

TÜKETİCİNİN KALİTELİ BİR ÇİKOLATADAN 
BEKLENTİLERİ NEDİR?

Çikolata çeşit tercihi tamamen kişiseldir. Ancak 

çikolatanın kalitesinin belirlenmesinde tüketicinin ara-

dığı özellikler çoğunlukla ortaktır. Çikolatanın duyusal 

özellikleri, ürünün tüketici açısından kalitesini belirler. 

Değişik çeşit çikolatalardan beklentiler farklılıklar gös-

termekle birlikte bütün çikolatalarda olması gereken 

ortak duyusal özellikler vardır. Bunlardan birinin eksik 

olması tüketicinin ürün tercihini olumsuz yönde etkiler. 

Çikolatanın kokusu ürünü çekici yapan en önemli du-

yusal özelliğidir. Kakao çekirdeğini kalitesi, üretim yön-

temleri, üretim sırasında kullanılan fındık, fıstık gibi di-

ğer ürünlerin uygunluğu ürünün kokusu etkileyen temel 

faktörlerdir. Çikolatanın bir diğer önemli duyusal özelliği 

tabidir ki tadıdır. Her bir çeşit çikolatadan beklenen tat, 

ürün geliştirme aşamasında tüketicilerle yapılan özel 

duyusal testlerle belirlenir. Tatların bu tercihler doğrul-

tusunda doğru harmanlanması tüketici tercihleri açısın-

dan son derece önemlidir. Çikolatanın ağızda bıraktığı 

his birçok diğer yiyecekten farklı ve özeldir. Oda sıcak-

lığında katı olan kaliteli bir çikolatanın ağızda vücut ısı-

sının da etkisi ile yavaş yavaş erimesi çikolatayı tüketici 

açısından son derece cazip kılan bir duyusal özelliğidir. 

Çikolatanın ısırıldığı zaman çıkardığı ses ve kırılganlığı 

da bu duyguyu bir kat daha güçlendirir. Bu özellik ka-

kao çekirdeğinin kalitesine, üretim yönteminin uygun-

luğuna ve çikolatanın formülüne bağlı olarak üründen 

ürüne farklılıklar gösterir.

“İlk intiba her zaman çok önemlidir” deriz. Çikolata için 

de bu söz geçerlidir. Tüketici bir ürünün kalitesine ilk 
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aşamada görüntüsüne bakarak karar verir. Kaliteli bir çiko-

latanın üzeri parlak ve pürüzsüz olmadır. Uygun olmayan 

üretim tekniğine ve saklama koşullarına bağlı olarak çikola-

tanın üzerinde istenmeyen matlaşma ve beyazlanmalar gö-

rülebilir. Tüketicilerin de en büyük sorunlarından biri ürünü 

satın aldıktan sonra saklama sırasında oluşan yüzey beyaz-

lanmalarıdır.

ÇİKOLATAYI NASIL SAKLAMALIYIZ?

Çikolatanın kalitesinin uzun süre korunabilmesi için uygun 

koşullarda saklanması gerekir. Kötü depolama koşulları 

çikolatanın özellikle yüzeyinde şeker ve yağ kristallerinin 

oluşmasına neden olur. 

Çikolata olması gerekenden yüksek sıcaklıklarda 

saklandığında, içindeki kakao yağı eriyip yüzeye çıkar. 

Çikolata soğuduğunda da yüzeyde kristalleşir. Biz bu 

bozulmayı çikolatanın alt ve üst yüzeylerinde beyaz 

noktacıklar şeklinde gözlemleriz. Yandaki fotoğraf “sıcaklık 

değişiminin çikolata yüzeyinin beyazlanmasına olan etkisini 

incelemek” amaçlı yapılan deneyin sonucunu göstermek-

tedir. 

Çikolatanın yüzeyinde oluşan renk değişiminin bir başka 

nedeni ise çikolatanın içindeki şekerin kristalleşmesidir. Çi-

kolata nemli bir ortamda saklandığında yüzeyinde ince bir 

tabaka halinde su toplanır. Çikolatanın içindeki şeker bu 

suyun içinde çözünür. Çözünen şeker, yüzeyden nemin bu-

harlaşması sonucu kristaller halinde yüzeyde birikir. 

Bütün bu sorunlara çözüm olarak, çikolata nemsiz bir or-

tamda yaklaşık 16-20 °C’de, direkt güneş ışığı görmeyen 

bir yerde kapalı kutularda saklanmalıdır. 

Kaynaklar

1.  Coe S. D. and Coe M.D. (2007) The True History of 

Chocolate. Thames and Hudson Ltd, London.

2. Cook L.R and Meursing E.H (1982) Chocolate Producti-

on and Use. Harcourt Brace Johanovich Inc., New York. 

3. Minifie B.W. (1989) Chocolate Cocoa and Confectionery 

Science and Technology, 3rd edition. Van Nostrand Re-

inhold, New York.

4. “Bloomıng Chocolate Won’t Hurt You” Source:  Stru-

empler B. PhD, Extension Nutritionist, Alabama Coo-

perative Extension System <www.aces.edu/dept/ext-

comm/newspaper/chocolate2.html>

5. Türk Gıda Kodeksi-Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği.

79 EYLÜL 2012



Ç
İK

O
LA

TA
 v

e 
K

A
K

A
O

  S
TA

N
D

A
RD

LA
RI

Çikolata ve Standardlar

Doç. Dr. Behiç Mert
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü
TSE Mamul Gıdalar İhtisas Grubu Başkan Yardımcısı

Çikolatanın tarihinin MÖ 1500’lü yıllarda Olmec yerlile-

rinden oluşan bir grubun Güney Amerika topraklarında 

kakao ağacı (kakawa) yetiştirmesi ile başladığına inanı-

lır. Bu nedenle bugün dilimize yerleşen kakao kelime-

sinin aslında Olmec dilinden geldiği düşünülmektedir. 

Daha sonra Olmec kültürünün izlerini taşıyan Mayalar 

bu ağacın meyvesinden bazı hayvanların beslendiğine 

şahit olurlar ve bu ağacın Tanrılar tarafından gönderilen 

bir ödül olduğunu düşünürler. Bu nedenle kakao ağa-

cının bilimsel ismi «Theobroma Cacao» da «Tanrıların 

Yiyeceği» olarak adlandırmışlardır. 

Mayalar MS 600 yılında kakao çekirdeklerinin suyla 

karıştırılmasıyla elde ettikleri bir içecek üretirler. Ancak 

Mayalarda bu değerli içeceği toplumun elit sınıfı olarak 

nitelendirilen yöneticiler, rahipler, rütbeli askerler, onur-

landırılmak istenen tüccarların oluşturduğu insanlar 

tüketebilmiştir. Aztekler, Mayalarla yaptıkları ticaret so-

nucu kakao ile tanışmışlar ve Aztekler dillerinde «ekşi, 

acı içki» anlamına gelen «xocoatl» adındaki içine biber, 

vanilya, tarçın ve farklı türde yerel baharatlar katarak 

ürettikleri bu içeceği soğuk olarak tüketmişlerdir. Aztek 

dilinde bu içeceğe kakao çekirdeklerinin gürültülü bir 

şekilde havanda dövülmesinden dolayı, «gürültü» an-

lamına gelen «choco» ve «su» anlamına gelen «atle» 

kelimelerinden oluşan çikolata adını verirler. 

1502 yılında Kristof Kolomb Orta Amerika’ya yaptığı 

seyahat sırasında kakaoyu keşfeder ve İspanyol Kralı 

Ferdinand ve İspanyol Kraliçesi Isabella’ya kakao tane-

ciklerini sunar. Ancak kral ve kraliçe kakao tanecikleri-

nin değersiz olduğuna inanır. 1519 yılında ise bir başka 

İspanyol kâşif Hernan Cortès’e Aztek Kralı Moctezuma 

çikolatalı içeceği ikram eder ve Hernan Cortès bu içe-
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ceğin yapılışını öğrenip bu efsanevi içeceği kendi vata-

nına taşıyarak Kral Charles’a sunar. Böylece Avrupalılar 

da bu kakao bitkisinin değerinin farkına varmıştır.

Çikolatanın ticari olarak üretimine 1730’larda buharlı 

makinelerin kullanmasıyla başlanmış ve böylece çikola-

ta fiyatlarında düşüş meydana gelmiştir. Hollandalı kim-

yager Conrad J. Van Houten 1828 yılında kakao pre-

sini (Dutch Process) icat ederek kakao yağını özünden 

(liköründen) ayrıştırmayı başarmıştır ve böylece mo-

dern çikolatanın oluşmasında rolü büyük olmuştur. Ka-

kao yağının ayrılması kalitede artışı ve kakaonun daha 

geniş kesimlere ulaşmasını sağlamıştır. 1830 yılında 

J.S. Fry ve oğulları tarafından İngiltere'de içecek yapıl-

mak üzere katı yenilebilir çikolata satılmaya başlamış 

ve katı çikolata satan «çikolata evleri» bütün Avrupa'ya 

yayılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise John Cadbury’nin 

emülsiyon işlemini geliştirmesiyle bugünkü anlamda ilk 

modern çikolata üretimi gerektirilmiştir. 1875 yılında ise 

çikolatanın özüne yoğunlaştırılmış süt katmayı başara-

rak ilk sütlü çikolatayı İsviçreli Daniel Peter üretmiştir. 

Yüzyıllarca eşsiz bir tat olarak nitelendirilen çikolatanın 

sağlık açısından hem olumlu hem de olumsuz yönde 

etkileri vardır. Yapılan araştırmalar,  siyah çikolatada 

bulunan polifenolik maddelerin LDL kolesterol oksidas-

yonunu engellediğini ve böylece kalp rahatsızlıklarını 

önlediğini göstermiştir. Ancak çikolatanın olumlu etki-

lerinin yanında olumsuz yönlerine de değinmek gerekir 

ki, fazla çikolata tüketiminin obeziteye yol açabileceği 

çok açık bir gerçektir. Çikolatanın osteoporoza neden 

olduğunu gösteren bazı bulgulara rastlansa da yapılan 

son çalışmalar özellikle sütsüz çikolata tüketiminin vü-

cudun şekeri metabolize etme yeteneğini arttırdığı ve 

şeker hastalığının kontrolünde yardımcı olabileceğini 

göstermiştir. Belirli limitlerde siyah çikolata (bitter) tü-

ketiminin kardiovasküler sorunları azaltabileceği, kan 

basıncı ve kolestrol seviyesini düzenleyebileceği ve anti 

kanser etkisinin olabileceği yapılan bazı çalışmalarda 

gösterilmiştir.

Ülkemizde ise ilk çikolata fabrikası 1927'de Feriköy'de 

kurulmuştur. Gelir seviyesindeki artışa paralel olarak 

her geçen yıl çikolata ürünlerinin çeşitliliğinde ve bunla-

rı üreten tesislerin sayısında artış görülmektedir. Hatta 

Türkiye çikolata üretiminin en hızlı arttığı ülkeler arasın-

da yer almaktadır. Öte yandan sahip olduğumuz genç 

nüfus düşünüldüğünde ise kişi başı çikolata tüketimi-

miz yıllık 2-3 kg ile AB ortalaması olan 10 kg’nin hâlâ 

çok gerisindedir. Bu da önümüzdeki yıllarda ülkemiz-

deki çikolata sektörünün düzenli bir şekilde büyümeye 

devam edeceğinin göstergesidir. 

Çikolatanın belirli standardlar çerçevesinde tüketiciye 

ulaşmasını sağlamak amacıyla TSE’nin yayımladığı 

önemli standardlar bulunmaktadır. Bunlardan TS 7800 

“Çikolata” oldukça detaylı bir biçimde hazırlanmış ve 

çikolatanın sahip olması gereken temel özellikleri içer-

mektedir. Kakao yağı kaliteli bir çikolata için en önemli 

girdilerden biridir. Fiyatının diğer bitkisel yağlara göre 

yüksek oluşu çikolata üretiminde kullanılan kakao ya-

ğını tağşişe açık bir hale getirmektedir. Bu konuyla il-

gili olarak yayımlanan TS ISO 23275-1 “Hayvansal ve 

Bitkisel Yağlar- Kakao Yağı ve Çikolatada Kakao Yağı 

Eşdeğerleri – Bölüm 1: Kakao Yağı Eşdeğerlerinin Be-

lirlenmesi” ve TS ISO 23275-2 Hayvansal ve Bitkisel 

Yağlar-Kakao Yağı ve Çikolatada Kakao Yağı Eşdeğer-

leri – Bölüm 2: Kakao Yağı Eşdeğerlerinin Miktarlarının 

Belirlenmesi” standardları da sektör açısından olduk-

ça önemlidir. Çikolata ve dolayısıyla kakao konusunda 

TSE tarafından yayımlanan standardlar aşağıdaki çizel-

gede verilmiştir.

TS 7800 Çikolata

TS 3076-1 Kakao (Öğütülmüş)

TS 2209 Çekirdek Kakao - Numune Alma

TS 2210 Çekirdek Kakao - Keserek Muayene

TS 2211 Çekirdek Kakao - Rutubet Miktarı Tayini (Etüvde Kurutma Yöntemi)

TS ISO 23275-1 
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar - Kakao Yağı ve Çikolatada Kakao Yağı 

Eşdeğerler i - Bölüm 1: Kakao Yağı Eşdeğerlerinin Belirlenmesi

TS ISO 23275-2 
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar- Kakao Yağı ve Çikolatada Kakao Yağı 

Eşdeğerleri  -  Bölüm 2: Kakao Yağı Eşdeğerlerinin Miktarlarının Belirlenmesi

TS 12718 Kakaolu İçecek - Toz

TS 3076-2 ISO 2451 Çekirdek Kakao - Özellikler
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Türkiye’de Üretim

Türkiye’de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün 

başlangıcı, bölgeden sağlanan ham maddelerle küçük 

imalathanelerde üretilen lokum ve helva gibi geleneksel 

Türk şekerlemelerinin üretimine dayanmaktaydı. Günü-

müzde geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern 

üretim teknolojisinin de kullanıldığı sektör, gıda sana-

yi içinde yer alan, üretiminde kullanılan ham madde-

ler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri ile yan 

sanayisini de geliştiren önemli sektörlerden bir tanesi 

durumuna gelmiştir.

Şekerli ve çikolatalı mamuller Türkiye’nin hemen he-

men her ilinde ve ilçesinde üretilmekte, sektörde bü-

yük, orta ve küçük işletmeler birlikte yer almaktadır.

Sektöre ait ürün yelpazesinin çok geniş olması, firma-

ların ekipmanlarında değişiklikler yaparak çeşitli ürün-

leri değişik zamanlarda üretebilmeleri ve fabrikalarda 

üretimin genelde 3 vardiya, küçük üreticilerde tek var-

diya hatta mevsimlik üretim olması söz konusu oldu-

ğundan, ürün bazında üretici firma sayısını ve üretim 

kapasitesiyle ilgili rakamları kesin olarak tespit etmek 

oldukça güçtür. 

Yabancı sermayeli yatırım teşvik belgesi almış firmala-

rın da faaliyette bulunduğu sektörde, lokum, helva ve 

şekerleme üretiminin büyük bir bölümü küçük ölçekli 

işletmelerce, ciklet, çikolata ve çikolata mamullerinin 

tamamına yakını ise 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş-

letmelerce gerçekleştirilmektedir.

Şekerlemeler genellikle eritme, pişirme, şekillendirme, 

soğutma ve ambalajlama işlemlerinden geçirilerek üre-

tilmektedir. Modern üretim teknolojisi kullanan işletme-

lerde her ürün çeşidi için ayrı üretim hattı kullanılmakta, 

bu durum sabit yatırımların yüksek olmasını gerektir-

mektedir. Şekerli ve çikolatalı mamul satışlarının mev-

simsel özellikler göstermesi, özellikle kış aylarında ve 

dini bayramlarda talebin en yüksek seviyeye ulaşması 

nedeniyle, üretici firmalar stoklar için de önemli harca-

malarda bulunmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, şe-

kerli ve çikolatalı mamuller sermaye yoğun bir işkolu 

olarak göze çarpmaktadır. Ancak, sektörün özelliği ve 

geleneksel üretimin emek gücüne dayanıyor olması 

nedeniyle, sektör sermaye ve emek yoğun bir sektör 

olarak ele alınabilmektedir.

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de kişi 

başına şekerli ve çikolatalı mamuller tüketiminin olduk-

ça düşük olduğu bilinmekle birlikte, son yıllarda tüke-

timin artmakta olduğu görülmektedir. Türkiye’nin genç 

bir nüfusa sahip olması ve mevcut tüketimin oldukça 

düşük bulunması nedeniyle, sektör ürünlerine olan 

talepte gelecek yıllarda düzenli artışlar olması beklen-

mektedir.

Özellikle, 1993 yılından itibaren başta Bağımsız Dev-

letler Topluluğu ülkeleri olmak üzere eski Sovyet Cum-

huriyetlerine bu ürün grubunda meydana gelen ihracat 

artışı paralelinde üretimde de ani yükselişler oluşmuş 

ve sektörde pek çok yeni yatırımların gerçekleştiği gö-

rülmüştür. 

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ

İhracat

2011 yılında 135 milyar Dolar olarak gerçekleşen 

Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık % 0,57’sini 

762,8 milyon Dolarla şekerli ve çikolatalı mamuller ihra-

catı oluşturmuştur. 

Sektörün 2000’li yıllardaki en ciddi ihracat artışı % 40,7 

ile 2003 yılı ihracatında gerçekleşmiştir. 2006 yılında 

gerçekleşen ihracat artış oranı % 15,5, 2007 yılında ise 

% 30 olmuştur. 2008 yılı ihracat artışı önceki altı yılın en 

düşük oranı olan % 13,7 olarak gerçekleşmiştir. 2009 

yılında ise küresel krizin etkisiyle ihracatta % 9’luk bir 

azalma meydana gelmesine rağmen 2010 yılı ihracatı 

% 10, 2011 yılı ihracatı ise % 18,5 artış göstermiştir. 
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Türkiye’nin Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İhracatı

(M=Miktar: Ton, D=Değer: 1.000 Dolar)

2008 2009 2010 2011

M D M D M D M D

Ciklet 16.614 59.840 10.989 37.721 13.972 50.075 17.488 57.825

Sakızlı şekerler 199 465 721 1.999 1.305 3.503 1.236 3.227

Jöleli şekerler 23.341 61.398 26.580 70.655 25.141 67.767 31.887 85.053

Sakızlı ve jöleli diğer şeker 

mamulleri
43.389 105.679 37.966 93.440 42.360 95.982 44.001 101.415

Helva 6.451 20.229 4.830 14.504 5.429 15.462 6.661 19.373

Lokum 4.738 14.297 4.286 12.840 4.306 15.347 5.951 23.554

Kakao içermeyen 

diğer şekerli mamuller
7.528 26.097 8.924 25.307 10.463 30.821 13.286 38.478

Çikolata ve kakaolu mam. 128.958 355.486 122.835 328.641 137.204 364.398 149.414 433.952

TOPLAM 231.218 643.491 217.131 585.107 240.180 643.355 269.924 762.877

Kaynak: TÜİK

Not: 17.04 pozisyonunda tabloda ismi geçmeyen ürünler “kakao içermeyen diğer şekerli mamuller” içerisinde gösterilmiştir.

Ülkemiz şekerli mamuller ihracatında cikletin önemli bir yeri bulunmaktadır. 1990’lı yıllarda başlayan ciklet ihra-

catı yıllara göre artış ve azalışlar göstermiştir. 2006-2009 yıllarında azalma gösteren ihracat, 2010 yılında % 33 

oranında artarak 50 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış eğilimi % 15,5 ile 2011 yılında da devam etmiş ve 

toplam ciklet ihracatı 57,8 milyon Dolara yükselmiştir. 

Türkiye’nin ciklet ihracatının yöneldiği en önemli ülke Irak’tır. Bu ülkeye 2010 yılında gerçekleşen 5,3 milyon Dolar-

lık ihracat 2011 yılında 8,4 milyon Dolara yükselmiştir. 2,7 milyon Dolarla İran, 2,4 milyon Dolarla Fransa ve Çek 

Cumhuriyeti, 2,3 milyon Dolarla Tacikistan ve 2,2 milyon Dolarla Romanya diğer önemli ülkelerdir. 

Türkiye’nin şekerli mamuller ihracatı içinde bir diğer önemli kalemi ise “sakızlı ve jöleli diğer şeker mamulleri” 

oluşturmaktadır. “Sakızlı ve jöleli diğer şeker mamulleri” 2011 yılında şekerli mamuller içinde en fazla ihraç edilen 

ürün olup; bu ürüne ait ihracat değeri yaklaşık 101 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında jöleli şekerler 

ihracatımız 85 milyon Dolar, kakao içermeyen diğer şekerli mamuller ihracatımız 38,4 milyon Dolar, helva ihraca-

tımız 19,3 milyon Dolar ve lokum ihracatımız ise 23,5 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin çikolatalı mamuller ihracatı en yüksek seviyesine 433 milyon Dolarla 2011 yılında ulaşmıştır. 2011 

yılı ihracatı bir önceki yıla göre % 19 artış göstermiştir. Çikolatalı mamuller ihracatı şekerli mamuller ihracatından 

daha fazla gerçekleşmektedir. 

Ülkeler İtibarıyla Türkiye’nin 2011 Yılı Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İhracatı

(1.000 Dolar)

Ülkeler Şekerli Mamuller Ülkeler Çikolatalı Mamuller
 Irak 39.615 Irak 89.117

ABD 21.688 Cezayir 41.845

İngiltere 21.252 Libya 18.130

Almanya 18.373 BAE 17.988

Cezayir 14.510 Suudi Arabistan 16.458

Romanya 13.825 Yemen 12.950

Rusya Federasyonu 11.659 İran 12.669

İsrail 9.884 Tacikistan 12.259

İran 9.336 İsrail 11.949

Suudi Arabistan 7.840 Türkmenistan 11.340

BAE 7.387 Azerbaycan-Nahç. 10.496

TOPLAM 
(Diğerleri dahil) 328.925 TOPLAM 

(Diğerleri dahil) 433.952

Kaynak: TÜİK
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Türkiye’nin ülkeler itibarıyla çikolatalı mamuller ihracatı incelendiğinde, geçen yıl da ilk sırada yer alan Irak’a olan 

ihracatın yaklaşık % 17 oranında artarak 2011 yılında 89 milyon Dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. İhra-

catın % 9,3 oranında arttığı Cezayir ise 41,8 milyon Dolarla 2011 yılında en fazla çikolatalı mamul ihraç edilen 

ikinci ülke olmuştur. Bu ülkeleri 18,1 milyon Dolarla Libya, 17,9 milyon Dolarla BAE ve 16,4 milyon Dolarla Suudi 

Arabistan izlemiştir.

İthalat

Türkiye şekerli ve çikolatalı mamuller sektörü ana ham maddelerinden birisi olan kakao açısından ithalata bağımlı 

bir sektördür. 

Kakao ve kakao ürünleri (tatlandırıcı madde katılmış kakao tozu hariç) 2009 yılı toplam ithalatı 229 milyon Dolar, 

2010 yılı toplam ithalatı 318 milyon Dolar ve 2011 yılı toplam ithalatı ise 398 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Kakao ve kakao ürünleri ithalatı içinde en büyük payı kakao taneleri oluşturmaktadır. 2011 yılında 275 milyon 

Dolarlık kakao tanesi ithal edilmiş, bu ürünü 72 milyon Dolarlık ithalatla tatlandırıcı madde içermeyen kakao tozu 

ve yaklaşık 26 milyon Dolarlık ithalatla kakao yağı izlemiştir. 

Türkiye’nin Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İthalatı

(M=Miktar:Ton, D=Değer:1.000 Dolar)

2008 2009 2010 2011
M D M D M D M D

Ciklet 95 377 41 463 20 127 58 649

Beyaz çikolata 346 1.851 390 2.091 381 2.063 427 2.420

Sakızlı şekerler 356 2.226 505 2.124 198 625 160 482

Jöleli şekerler 1.211 4.639 1.105 5.279 281 1.494 215 912

Sakızlı ve jöleli diğer şeker 

mamulleri
531 1.834 71 180 33 165 55 201

Kakao içermeyen diğer 

şekerli mamuller
1521 5.701 1.374 5.087 1.462 5.600 2.038 8.346

Çikolata ve kakaolu 

mamuller
15.307 80.343 15.794 77.269 18.514 89.227 19.635 91.693

TOPLAM 19.367 96.971 19.280 92.493 20.889 99.301 22.588 104.703

Kaynak: TÜİK        

Not. 17.04 pozisyonunda tabloda ismi geçmeyen ürünler “Kakao içermeyen diğer şekerli mamuller”  içerisinde gösterilmiştir. 

Şekerli ve çikolatalı mamullerde, değer olarak ihracatın ithalata oranı 1994 ve 1995 yıllarında ortalama 22 kat 

olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu oran yıllar içinde azalış göstermiş ve 2011 yılında ihracatın ithalata oranı değer 

olarak yaklaşık 7,2 kat olmuştur. Aynı yıl miktar olarak ihracat ise ithalatın 12 katı gerçekleşmiştir. Bu durum, ihraç 

edilen ürünlere göre ithalatın daha yüksek fiyatlı ürünlerden oluştuğunu göstermektedir.

Türkiye’ye ithal edilen şekerli ve çikolatalı mamullerin büyük bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerinden gerçekleştirilmek-

te ve ithalatın % 88’ini çikolatalı mamuller, % 12’sini ise şekerli mamuller oluşturmaktadır. 

Ülkeler İtibarıyla Türkiye’nin 2011 Yılı Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İthalatı 

(1.000 Dolar)

Ülkeler Şekerli Mamuller Ülkeler Çikolatalı Mamuller
Hollanda 3.561 Polonya 34.495

Almanya 2.091 Almanya 11.086

İngiltere 986 Belçika 8.495

Belçika 821 Slovak Cum. 7.641

İspanya 799 Hollanda 7.002

Çin 780 Bulgaristan 5.129

Avusturya 746 İtalya 4.994

Fransa 594 İsviçre 4.553

Rusya Fed. 531 ABD 2.631

Macaristan 354 Fransa 1.745

TOPLAM 
(Diğerleri dahil) 13.010 TOPLAM 

(Diğerleri dahil) 91.693

Kaynak: TÜİK
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2011 yılında toplam şekerli mamuller ithalatı % 29 artış gösterirken, toplam çikolatalı mamuller ithalatı % 2,7 artış 

göstermiştir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği kapsamında işlenmiş tarım ürünleri olarak ele alınan şekerli 

ve çikolatalı mamuller, 1996-2006 döneminde içerdikleri hububat, şeker ve/veya süt miktarına göre tarım payı 

itibarıyla vergiye tabi tutulmuştur. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ise “1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi 

Kararı” doğrultusunda, uygulanmaya başlayan yeni düzenleme ile, içinde şekerli ve çikolatalı mamullerin de bu-

lunduğu işlenmiş tarım ürünlerinde karşılıklı olarak tarife kontenjanı kapsamında vergi muafiyeti uygulanması baş-

lamıştır. Bahse konu Karar, 1 Temmuz 2007 tarihinde 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlü-

ğe girmiştir. Kota kapsamı dışında kalan ithalat ise tarım payı itibarıyla vergiye tabi tutulmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda yıllık olarak Avrupa Birliği Türkiye’den ithal edilen 5.000 ton ciklet (170410), 10.000 ton şekerli 

mamul (170490) ve 5.000 ton çikolatalı mamul (1806) için vergi muafiyeti uygulamaktadır.

Türkiye ise Avrupa Birliği’nden ithal edilen 1.000 ton ciklet (170410), 2.500 ton şekerli mamul (170490) ve 7.000 

ton çikolatalı mamul (1806) için vergi muafiyeti uygulamaktadır. 

DÜNYA TİCARETİ
Dünya şekerli ve çikolatalı mamuller sektöründe çokuluslu firmaların büyük hakimiyeti bulunmaktadır. Dünya 

üretiminin yaklaşık % 45’inin ilk altı firma tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Dünyadaki önemli pa-

zarların neredeyse tamamında çokuluslu firmaların birlikte yer aldıkları görülmektedir. Son yıllarda dünya şekerli ve 

çikolatalı mamuller sektöründe çokuluslu şirketlerin ürün ambalajlarını küçülterek fiyatları koruma çabaları içinde 

oldukları göze çarpmaktadır.

2009 yılı dünya şekerli ve çikolatalı mamuller perakende satışları toplamının bir önceki yıla göre % 4 oranında ar-

tarak 160 milyar Dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Toplam satışların değer olarak % 55’ini çikolatalı 

mamuller, % 31’ini şekerli mamuller, % 14’ünü ise cikletler oluşturmaktadır. 

2009 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen, özellikle Latin Amerika ve Asya Pasifik ülke pazarlarında çikolatalı 

mamul ve cikletin pazar paylarını şekerli ve çikolatalı mamuller aleyhine artırdıkları görülmektedir. 

Dünya Şekerli ve Çikolatalı Mamuller Dış Ticareti (milyon $)

 Şekerli Mamuller 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
İhracat 5.240 5.906 6.173 6.545 7.430 8.402 7.969 8.552

İthalat 5.247 5.861 6.338 6.592 7.442 8.114 7.581 8.253

  Çikolatalı Mamuller
İhracat 9.958 11.720 12.592 14.134 16.934 19.338 18.107 19.948

İthalat 9.798 11.355 12.428 13.678 16.377 18.762 17.377 19.193

Kaynak: ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org

Şekerli ve çikolatalı mamullerin perakende satışları ülkelere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin: Batı 

Avrupa ülkelerinde şekerli mamul satışları toplam satışların % 26’sını oluştururken, Çin’de bu oran % 63 olarak 

gerçekleşmektedir. 

Sektörün dünya üretiminin ve ticaretinin büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerce gerçekleştirilmektedir. Kişi başına dü-

şen milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde çikolatalı mamullerin satışları daha fazlayken, milli gelirin düşük olduğu 

ülkelerde çikolatalı mamullere göre daha ucuz olan şekerli mamullerin tüketiminin fazla olduğu görülmektedir. 

Şekerli ve çikolatalı mamuller dünya ticaretinin büyük bir kısmını gelişmiş ülkelerin kendi aralarında yaptığı ticaret 

oluşturmaktadır. Gelir seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde, kişi başına tüketilen şekerli ve çikolatalı mamuller de 

yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Dünya tüketiminde sürekli artışlar görülmekte ve bu artışların gelecek yıllarda 

da devam edeceği tahmin edilmektedir.

İhracat
2010 yılında 28,5 milyar Dolarlık toplam dünya şekerli ve çikolatalı mamuller ihracatının % 30’unu şekerli mamul-

ler, % 70’ini ise çikolatalı mamuller oluşturmuştur. Toplam ihracat 2009 yılında yaşanan küresel kriz sonrasında 

2010 yılında % 10 artış göstermiştir. 
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Ülkeler İtibarıyla 2010 Yılı Dünya Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İhracatı (milyon $)

Ülkeler Şekerli Mamuller Ülkeler Çikolatalı Mamuller

Almanya 828 Almanya 3.328

Belçika 570 Belçika 2.292

Çin 511 Fransa 1.328

Meksika 502 İtalya 1.290

Kanada 433 Hollanda 1.184

Hollanda 403 ABD 1.035

İspanya 401 Polonya 897

ABD 382 Kanada 890

Türkiye 279 İsviçre 744

İngiltere 225 İngiltere 581

Dünya 8.552 Dünya 19.948

Kaynak: : ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org 

Dünya çikolatalı mamuller ihracatında önemli ülkeler arasında % 16,7’lik pay ve 3,32 milyar Dolar ihracat ile 

Almanya, % 11,5’lik pay ve 2,29 milyar Dolar ihracat ile Belçika, % 6,77,’lik pay ve 1,32 milyar Dolar ihracat ile 

Fransa yer almaktadır.

Dünya şekerli mamuller ihracatında en önemli ülkeler arasında yaklaşık % 9,7’lik pay ve toplam 828 milyon Do-

larlık ihracat ile Almanya, % 6,7’lik pay ve 570 milyon Dolar ihracat ile Belçika ve % 5,9’luk pay ve 511 milyon 

Dolarlık ihracat ile Çin ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye 2010 yılında gerçekleştirdiği 279 milyon Dolarlık şekerli 

mamul ihracatıyla dünya sıralamasında 9. olmuştur. 

İthalat

Dünya ithalatı incelendiğinde, önemli ihracatçı ülkelerin pek çoğunun aynı zamanda önemli ithalatçı ülkeler oldu-

ğu görülmektedir. 8,25 milyar Dolar olan 2010 yılı toplam dünya şekerli mamuller ithalatının % 16’sını gerçekleş-

tiren ABD en büyük ithalatçı ülkedir. Türkiye’den ABD’ye 2009 yılında 21,6 milyon Dolarlık şekerli mamul ihraç 

edilmiştir. Dünya ithalatında ABD’den sonra diğer önemli ülkeler % 7,1 ile Almanya ve % 5,9 ile İngiltere olmuştur.

Ülkeler İtibarıyla 2010 Yılı Dünya Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İthalatı (milyon $)

Ülkeler Şekerli Mamuller Ülkeler Çikolatalı Mamuller

ABD 1.359 ABD 1.741

Almanya 582 Fransa 1.656

İngiltere 494 Almanya 1.551

Fransa 356 İngiltere 1.530

Kanada 315 Kanada 757

Belçika 240 Hollanda 748

Hollanda 234 Rusya Fed. 614

Rusya Fed. 199 İspanya 568

İsveç 179 Belçika 530

Çin 176 İtalya 521

Dünya 8.253 Dünya 19.193

Kaynak: : ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org 

Dünya toplam çikolatalı mamuller ithalatında % 9,1 ile ABD ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi % 8,6 ile Fransa ve 

yaklaşık % 8’lik payları ile Almanya ve İngiltere izlemektedir. Belirtilen dört ülkenin toplam ithalatı, dünya çikolatalı 

mamuller ithalatının yaklaşık % 34’ünü oluşturmaktadır.
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Çikolata ve Çikolata Ürünlerinin Yasal 
Düzenlemesi

Çikolata ve çikolata ürünleri Türk Gıda Kodeksi’nin 

Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği’nde (Tebliğ no: 

2003/23) tanımlanmıştır. Bu tanımlar aşağıda belir-

tilmektedir. Çikolataların içerdiği kuru madde miktarı 

üzerinden hesaplanan kompozisyonları da Çizelge 1’ 

de yer almaktadır.

Çikolata;  kakao ürünleri ile şeker ve/veya tatlandırıcı; 

gerektiğinde süt yağı dışındaki hayvansal yağlar hariç 

olmak üzere diğer gıda bileşenleri ile süt ve/veya süt 

ürünleri ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde izin ve-

rilen katkı ve/veya aroma maddelerinin ilavesi ile tekni-

ğine uygun şekilde hazırlanan ürünü ifade eder.

Bitter çikolata; bileşiminde en az % 18 kakao yağı 

ve en az % 14 yağsız kakao kuru maddesi olacak şe-

kilde en az % 35 toplam kakao kuru maddesi içeren 

çikolatadır.

Sütlü çikolata; bileşiminde en az % 2.5 yağsız kakao 

kuru maddesi olacak şekilde en az % 25 toplam ka-

kao kuru maddesi içeren, ayrıca en az % 14 süt kuru 

maddesi ve en az % 3.5 süt yağından oluşan, kakao 

yağı ve süt yağı toplam miktarı ise en az % 25 olan 

çikolatadır.

Beyaz çikolata; bileşiminde en az % 20 kakao yağı ve 

en az % 14 süt kuru maddesi içeren ve en az % 3.5’ i 

süt yağı olan çikolatadır.

Dolgulu çikolata; dış kısmı toplam ürün ağırlığının en 

az % 25’ini içeren, bitter çikolata, sütlü çikolata, bol 

sütlü çikolata ve beyaz çikolatalardan birinden oluşan 

dolgulu çikolatadır.

Pralin; toplam ürün ağırlığının en az % 25’ i bitter çiko-

lata, sütlü çikolata, bol sütlü çikolata, beyaz çikolata-

ların kombinasyonundan, karışımından veya herhangi 

birinden ya da dolgulu çikolatadan oluşan bir lokma 

büyüklüğündeki çikolatadır.

Çizelge 1. Çikolata çeşitlerinin içerdiği kuru madde miktarı üzerinden hesaplanan bileşimleri   (%) (Anonim 2003)

Çikolata Tipi

Toplam 
Kakao 
Kuru 

Maddesi

Yağsız 
Kakao 
Kuru 

Maddesi

Kakao 
Yağı

Toplam 
Yağ

Süt 
Kuru 

Maddesi

Süt 
Yağı

İnce Öğütülmüş 
Fındık veya Fındık 

Füresi

Bitter çikolata >35 > 14 > 18        

Granül veya pul bitter çikolata >32 >14 >12        

Kuvertür bitter çikolata >35 >2.5 >31        

Fındık ezmeli bitter çikolata >32 >8         > 20 - 40<

Sütlü çikolata >25 >2.5   >25 >14 >3.5  

Granül veya pul sütlü çikolata > 20     >12 >12    

Kuvertür sütlü çikolata >25 >2.5   >31      

Fındık ezmeli sütlü çikolata         >10   >15 - < 40

Bol sütlü çikolata >20 >2.5   >25 >20 >5  

Beyaz çikolata     >20   >14 > 3.5  

Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2003/23)
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Dünyada Çikolata Üretimi ve Tüketimi

Günümüzde, dünyada yaklaşık olarak 2.7 milyon ton/yıl kakao üretilmektedir (Schenker, 2000). Çizelge 2’de Ku-

zey Afrika ülkelerinin 2004-2008 yılları arasındaki çikolata üretim dağılımı gösterilmektedir. Kuzey Afrika ülkeleri, 

kakao üretimi için ideal klimatik koşullara sahiptirler (Afoakwa 2010). Brezilya, Kamerun, Fil Dişi Sahilleri, Gana, 

Nijerya, Endonezya ve Malezya olmak üzere yedi ülkedeki çikolata üretimi dünya üretiminin % 86’sını oluştur-

maktadır (Schenker 2000). Belirli bir dönem, en yüksek üretim payına sahip ülke Malezya ve birinci ihracatçı ülke 

Brezilya olmasına karşın 2005-2006 yılları arasında dünya kakao üretiminin % 71’i Fil Dişi Sahili (% 37.8) ve Gana 

(% 19.9) tarafından üretilmiştir (ICCO 2008). 

Dünyadaki çikolata tüketimi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Avrupa ülkeleri en yüksek çikolata tüketimine 

sahip ülkeler olarak bilinmektedir. Asya ülkelerinde, Akdeniz ülkelerinde ve tropikal iklime sahip ülkelerde ise çi-

kolata tüketiminin daha düşük miktarlarda olduğu belirtilmektedir (Douglass ve Amann 1999).

Çizelge 2. 2004 ve 2008 Yılları arası dünya kakao üretimi* (bin ton) (Afoakwa 2010)

Ülkeler (2004-2005) (2005-2006) (2006-2007)

Dünya Geneli 3379 (% 100) 3724 (% 100) 3400 (% 100)

Afrika 2375 (% 70.3) 2642 (% 71.0) 2392 (% 70.4)

Amerika 445 (% 13.2) 446 (% 12.0) 411 (% 12.1)

Asya ve Pasifik Adaları 559 (% 16.5) 636 (% 17.1) 597 (% 17.5)

Fil Dişi Sahili 1286 (% 38.1) 1408 (% 37.8) 1292 (% 38.0)

Gana 599 (% 17.8) 740 (% 19.9) 614 (% 18.1)

Endonezya 460 530 490

Nijerya 200 200 190

Kamerun 104 166 129

Brezilya 171 162 126

Ekvador 116 114 114

Papua Yeni Gine 48 51 50

Dominik Cumhuriyeti 31 42 47

*: Parantez içerisindeki rakamlar  yıllık üretim yüzdesini (%) ifade etmektedir.

İngiltere’de yapılmış olan bir araştırmada farklı yaş gruplarındaki erkek ve kadınlara ilişkin günlük çikolata tüketimi 

ortaya konulmuştur. Araştırmaya ait bulgular Çizelge 3’te gösterilmektedir (Schenker 2000). 
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Çizelge 3. İngiltere’de farklı yaş gruplarındaki erkek ve kadınlara ilişkin günlük çikolata tüketimi (Schenker 2000)

Popülasyon
Tüketim 
Yapılan 

Günler (%)

Günlük Alım Miktarı                                               (g)

Toplam 
Tüketim

Kişi Başına Düşen Tüketim

Erkek 16-18 29 87.4 25.0

Erkek 19-30 21 90.9 19.0

Erkek 31-50 16 64.4 10.6

Erkek 51-64 12 73.0 9.0

Kadın 16-18 27 86.2 22.9

Kadın 19-30 24 64.8 15.4

Kadın 31-50 18 64.2 11.8

Kadın 51-64 17 50.1 8.2

Erkekler ve 

kadınlar 19-50
19 69.7 13.4

Toplam 18 68.3 12.4

ICCO (International Cocoa Organization) tarafından 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki ortala-

ma kakao tüketimi 0.55 kg/kişi olarak belirlenmiştir. Şekil 1’de bazı ülkelerdeki kişi başına düşen çikolata miktarı 

gösterilmektedir. Avrupalıların en yüksek çikolata tüketim oranı 1.81 kg/kişidir. Bu değeri, 1.38 kg/kişi ile Ame-

rikalılar takip etmektedir. Afrika ve Asya’da ise kakao tüketimi yalnızca 0.14 ve 0.11 kg/kişi olarak belirlenmiştir. 

Kişi başına düşen en yüksek kakao tüketimi ise 5.97 kg/kişi değeri ile Belçika/Lüksemburg olarak bilinmektedir. 

Belçika’nın ardından, İsviçre (5.28 kg/kişi), Fransa (3.90 kg/kişi), Almanya (3.76 kg/kişi) ve İngiltere (3.72 kg/kişi) 

kişi başına düşen en yüksek çikolata tüketimine sahip ülkeler olarak sıralanmaktadır. Diğer ülkelerdeki kişi başına 

düşen çikolata tüketiminin sıralaması ise Birleşmiş Milletler (2.72 kg/kişi), Slovenya (2.66 kg/kişi), Avustralya (2.65 

kg/kişi), Hırvatistan (2.14 kg/kişi), Japonya (1.29 kg/kişi), Rusya (1.24 kg/kişi), Brezilya (0.53 kg/kişi), Fil Dişi Sa-

hilleri (0.49 kg/kişi), Gana (0.47 kg/kişi) ve Çin (0.03 kg/kişi) şeklindedir (Şekil 1) (ICCO 2008).

Çikolatanın Beslenme Açısından Önemi ve 
Özellikleri

Kakao likörünün bileşenleri; % 54 kakao yağı, % 11.5 

protein, % 9.5 organik asitler, % 9 selüloz, % 6 po-

lifenoller, % 5 su, % 2.6 mineral tuzlar, % 1.2 te-

obromin, % 1.0 şeker ve % 0.2 kafein şeklindedir 

(Neilsen 1995). Çikolata firmalarının kendilerine 

has reçetelerine bağlı olarak kakao likörü sütlü 

çikolatada % 7-15 arasında ve bitter çikolata-

da % 30-70 arasında değişmektedir. İngiltere’de 

sütlü çikolatada temel bileşenlerin kompozis-

yonu; % 56.9 karbonhidrat (toplam enerjinin 

% 42’si), % 30.7 yağ (toplam enerjinin % 55’i), 

ve % 7.7 protein (toplam enerjinin % 6’sı). Bitter 

çikolatanın bileşenleri; % 63.5 karbonhidrat (top-

lam enerjinin % 48’i), % 28.0 yağ (toplam enerjinin 

% 48’i), % 5.0 protein (toplam enerjinin % 4’ü). 

Beyaz çikolatanın bileşenleri; % 58.3 karbonhid-

rat (toplam enerjinin % 42’si), % 30.9 yağ (toplam 

enerjinin % 52’ si), % 8.0 protein (toplam enerjinin 

% 6’sı) şeklindedir (Chan vd. 1994).

Şekil 1. Bazı ülkelerde kişi başına düşen çikolata tüketimi  (International 
Confectionery Association 2008)
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1. Mineraller

Kakao ve çi-

kolata birçok 

gıda maddesine 

oranla zengin mi-

neral içeriğine sahip-

tir. Kakao, hemen hemen 

bütün bitkilerden daha fazla 

miktarda demir içermekte-

dir (10.5 mg/100 g). Aynı 

zamanda yapılan araştır-

malarda kakaoda bulunan 

çoğu mineral maddenin 

vücut tarafından kullanılabi-

lir olduğu ortaya konmaktadır 

(Brown vd. 1990).

Kakao bitkisinin mineral içeriği yetiştirildiği çevre koşul-

larından etkilenmektedir. Bu nedenle yetiştirildiği çevre 

koşullarına bağlı olarak ağır metal içeriği yüksek olabil-

mektedir. Prugarova ve Kovac tarafından 1987 yılında 

yapılan bir araştırmada kakao içerisindeki kurşun ve 

kadmiyum miktarlarının değişken ancak kabul edilebi-

lir düzeyde olduğunu ortaya konulmuştur (Brown vd. 

1990).

2. Polifenoller

Polifenoller (antioksidan özelliğe sahip bir bileşen sınıfı) 

doğal olarak birçok meyve ve sebzede bulunmaktadır. 

Kakao içerisindeki toplam polifenol miktarı tohumun 

kuru ağırlığının % 6-8’i kadardır. Fermentasyondan 

sonra yaklaşık olarak polifenollerin % 20’si kalmaktadır 

(Hammerstone vd. 1999). 

Son 50 yıl içerisinde kakaonun zengin bir polifenol kay-

nağı olduğu ortaya konmuştur. Hammerstone ve arka-

daşları (1999) tarafından gerçekleştirilen araştırmalara 

göre sütlü çikolatanın polifenol içeriği kırmızı şarap ile 

yeşil ve siyah çayın polifenol içeriğinden daha yüksek 

bulunmuştur. Kakaodaki polifenol miktarı domatesten 

20 kat, sarımsaktan iki kat ve üzümden üç kat daha 

fazla bulunmuştur.  Ayrıca bitter çikolatanın beyaz çi-

kolataya göre polifenol içeriğinin iki kat daha fazla oldu-

ğu belirtilmektedir (Hammerstone vd. 1999). 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda toplam antioksidan 

kapasitesi üzerinde durulmaktadır. Polifenolik bileşikle-

rin farklı fraksiyonlarının biyolojik etkisini anlamak önem 

taşımaktadır. Prosiyanidinleri ayırt etmek ve tanımla-

mak için analitik metotlar geliştirilmiştir (Sanbongi vd. 

1998). Prosiyanidin oligomerlerinin farklı fraksiyonları 

(dimerler, trimerler ve tetramerler gibi) farklı antioksidan 

potansiyele sahiptir. Bununla birlikte bu bileşenlerin 

absorbe edilip edilmediği ya da ne kadarının absorbe 

edildiği de önem taşımaktadır (Scalbert ve Williamson 

2000).

3. Stearik Asit

Kakao yağında baskın olarak bulunan yağ asitleri ste-

arik asit ve oleik asittir. Stearik asit bir doymuş yağ asi-

didir, karbon zinciri uzunluğu 18’dir ve diğer doymuş 

yağ asitlerine oranla kandaki yağ seviyesini daha az 

etkilemektedir. Stearik asidin kan kolestrol seviyesine 

ne artırıcı ne de azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Stea-

rik asidin bu özelliği nedeniyle stearik asit nötr doymuş 

yağ asidi olarak tanımlanmıştır (Kritchevsky 1999).
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4. Kafein ve Diğer Metilksantanlar

Polifenollere ilave olarak kakao tanelerinde metilksan-

tan, teobromin, kafein ve teofilin gibi biyolojik bileşenler 

de bulunmaktadır. Gıdalarda genellikle baskın metilk-

santan kafein olmasına karşın kakao tanelerinde bas-

kın metilksantan teobromindir. Teofilin ise oldukça dü-

şük seviyelerde bulunmaktadır (Apgar ve Tarka 1999). 

Metilksantanların fizyolojik etkileri geniş kapsamda bi-

linmesine karşın mekanik özellikleri tam anlamıyla an-

laşılmamıştır. Kafeinin beyin ve kas sistemi üzerinde 

güçlü etkisi olduğu bilinmektedir (Spiller 1998).    

5. Antioksidan Özelliği

Kakao tozu ve çikolata antioksidan etki göstermekte 

ve LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) oksidasyonunu 

dolaylı olarak inhibe etmektedir. Yapılan araştırmalar-

da yenilen tek bir top kakaonun veya çikolatanın plaz-

manın antioksidan kapasitesini artırdığını, plazmadaki 

2-thiobarbituric asit-reaktif madde (TBARS) formas-

yonunu azatlığı ve insulinin duyarlılığı ile LDL oksidi-

sasyonunun inhibisyonunu artırdığı gösterilmektedir. 

Elde edilen son bulgulara göre kakao polifenollerinin 

uzun süre tüketimi sonucunda plazmanın antioksidan 

etkisinin arttığı ortaya konmaktadır (Afoakwa ve MPhil 

2008). 

Kakao fl avanoidleri ile ilgili olarak çeşitli yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Yapılan klinik öncesi, klinik ve in vitro 

çalışmalarda özellikle vasküler sistem, nitrik asit (NO) 

konsantrasyonu ve endotel fonksiyonları (koroner has-

talık riskinin belirlenmesinde önemli biyomarker görevi 

yapmaktadırlar) üzerine etkileri araştırılmaktadır (Afoak-

wa ve MPhil 2008).

Yapılan in vitro çalışmalarda kakao prosiyanidinlerinin 

antioksidan etki gösterdiği ve bakır ve demiri tutarak 

LDL oksidasyonunu önlediği gösterilmektedir. Prosiya-

nidinler aynı zamanda cyclo-oksigenaz 1 ve 2’yi (COX-

1 ve COX-2) ve lipoksigenazı da inhibe etmektedir. 

Kakao ve bitter çikolata serum lipitlerine de yarar sağ-

lamaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kakao 

ve bitter çikolata tüketiminin serumdaki HDL (yüksek 

yoğunluklu lipoproteinler) kolestrol seviyesini % 4 ora-

nında artırdığı belirlenmiştir. (Afoakwa ve MPhil 2008).  

6. Endotel Fonksiyonlar, Kan Basıncı ve 
Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri

Araştırmacılar son yıllarda özellikle endotel fonksiyon-

lar, kan basıncı ve kardiyovasküler fonksiyonlar üzerin-

de asıl etkiye sahip olan fl avan-3-ols biyoaktif bileşen-

leri üzerinde durmaktadırlar. Bu çalışmaların çoğunda 

kakao ve çikolata tüketiminin endotel fonksiyonları ge-

liştirerek, kan basıncını düşürerek ve insülinin duyarlılı-

ğını artırarak LDL kolestrol oksidasyonunu geciktirdiği 

belirtilmektedir. Geçen 15 yıl içerisinde yaşlı Alman er-

kekleri üzerinde yapılan epidemiyolojik bir araştırmada 

kakao veya çikolata tüketenlerin kan basıncının ciddi 

oranda daha düşük olduğu ortaya konmaktadır. Aynı 

zamanda en yüksek miktarda çikolata veya kakao tü-

keten grubun hiç tüketmeyenlere göre kardiyovasküler 

hastalıklardan ölüm oranlarının daha düşük olduğu be-

lirtilmiştir (Afoakwa ve MPhil 2008). 
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Çikolata; kakao, kakao yağı, şeker, süttozu, çeşni 

maddeleri ve katkı maddelerinin ilavesi ile tekniğine 

uygun olarak hazırlanıp kalıplanarak elde edilen ma-

muldür. Çikolata sözcüğü; Azteklerin (Meksika’da bir 

kızılderili kabilesi) günlük konuşma dili olan “Nahuatl” 

dilinden gelir. Sözcük acı anlamına gelen “xocolli” ve su 

anlamına gelen “atl” sözcüklerinin birleşiminden oluşan 

“xocolatl” sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihi

O zamanın yazıtlarını incelediğimizde, kakao bitkisi MÖ 

1000 dolaylarında, ilk olarak  Mayalar tarafından yetiş-

tirilmiştir. Daha sonraları ise Tolteks ve Aztekler yetiştir-

mişlerdir. Tanrının onuru olan bu tohum “cacahualt”  

olarak adlandırılmaktaydı, zamanla “chocolatl” diye 

değişti.

MS 600 yılında; Mayalar Orta Amerika’dan Güney 

Amerika’nın kuzey bölgelerine göç ederler. Yucatan’da 

ilk büyük kakao yetiştiricisi olarak ön plana çıkarlar. Şu 

bir gerçek ki Mayalar birçok kakao yetiştiricisi ülkeden 

daha önce kakao ile tanışmıştır.

1000 yılında; Orta Amerika’da insanlar kakao çekirde-

ğini bir alışveriş aracı olarak kullanırlardı. 

1200 yılında; Aztekler Mayaları hükümleri altına alarak 

Meksika’daki üstünlüklerini kuvvetlendirir. Bu tarihten 

sonra kakao; fethedilmiş kabilelerin vermek zorunda 

oldukları bir vergi haline gelir.

1502 yılında; Avrupalılar Christopher Columbus’un 

dördüncü yolculuğu sırasında kakao çekirdeği ile ilk 

defa tanışır.

1700’lerin başları; Endüstri Devrimi ile birlikte çikola-

ta makine ile üretilmeye başlanır. İngiltere’de çikolata 

evleri yaygınlaşır. Bu dönemde çikolata sıvı bir içecek 

olarak tüketilir, ancak henüz bir şekerleme değildir.

1828 yılında; Hollandalı bir kimyager olan Conrad Van 

Houten çikolata liköründen presleme ile kakao yağını 

elde eder. Bu kakao tozunun üretilmesine olanak tanır.

1848 yılında; Conrad Van Houten çikolata likörüne 

kakao yağı ve şekeri ekler. Böylece yenilebilir çikolata 

elde edilir.

1875 yılında; Daniel Peter ve Henri Nestle süt tozu ile 

çikolatayı birleştirerek ilk sütlü çikolatayı elde ederler.

Türkiye’de ilk çikolata fabrikası yabancı sermayeli ola-

rak 1927 yılında Feriköy’de kurulmuştur. Avrupa’da 

1860’larda üretimine başlanan çikolatanın ülkemize 

gelişi bir 100 yılı almıştır. Ayrıca Osmanlı mutfağının ve 

geleneksel tatlı kültürümüzün çok baskın olması nede-

niyle çikolatanın o yıllardaki tüketimi de daha ziyade elit 

bir tabaka ile sınırlı kalmıştır. Türkiye’de endüstriyel çi-

kolata üretimi 1970’li yıllarda başlamıştır. Ülkemizde ve 

batıda kullanılmakta olan çikolata üretim teknolojisinin 

temeli de 1975’tir. 1975-1980 yılları arasında yaşanan 

döviz sıkıntısı nedeniyle üretim kapasiteleri kısıtlı kalmış, 

bunun sonucu olarak da reklama yatırım yapılmamıştır. 

Döviz sıkıntısı yaşanan bu dönemde yatırımlara devam 

edilmiş, yapılan yatırımların çalıştırılması 1980’den son-

ra hızlanmış, bu tarihten sonra ham madde teminin-

deki zorluklar da aşılmış, hatta kakao çekirdeğinden 

gümrük de kaldırılmıştır. Önceleri lüks ürünler kapsa-

mında olan çikolatalı mamuller sektöründe gümrüklerin 

de sıfırlanmasıyla 1980’den sonra çok hızlı bir gelişme 

yaşanmıştır. Bu arada şekerlemeye yatırım yapılma-

mış, tüm yatırımlar çikolataya yönelmiştir. Bu önemli 

bir stratejik karardır. Peş peşe fabrikalar kurulmuş ve 

çikolatalı mamullerde gelişme ön planda tutulmuştur.

Türkiye’de Üretim

Türkiye’de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün 

başlangıcı bölgeden sağlanan ham maddelerle küçük 

imalathanelerde üretilen lokum ve helva gibi geleneksel 

Türk şekerlemelerinin üretimine dayanmaktaydı. Günü-

müzde geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern 

üretim teknolojisinin de kullanıldığı sektör, gıda sana-

yi içinde yer alan, üretiminde kullanılan ham madde-

ler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri ile yan 

sanayisini de geliştiren önemli sektörlerden bir tanesi 

durumuna gelmiştir.

Sektöre ait ürün yelpazesinin çok geniş olması, firmala-

rın ekipmanlarında değişiklikler yaparak çeşitli ürünleri 

değişik zamanlarda üretebilmeleri ve fabrikalarda üre-

timin genelde 3 vardiya, küçük üreticilerde tek vardiya 

hatta mevsimlik üretim olması söz konusu olduğundan 

ürün bazında üretici firma sayısını ve üretim kapasite-

siyle ilgili rakamları kesin olarak tespit etmek oldukça 

güçtür.

Yabancı sermayeli yatırım teşvik belgesi almış firmala-

rın da faaliyette bulunduğu sektörde, lokum, helva ve 

şekerleme üretiminin büyük bir bölümü küçük ölçekli 

işletmelerce, ciklet, çikolata ve çikolata mamüllerinin 

tamamına yakını ise 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş-

letmelerce gerçekleştirilmektedir.



Çikolata Teknolojisinde Kullanılan Ham Maddeler

KAKAO

Kakao bitkisinin bilimsel adı Theobroma Cocoa’dır. 

Doğacı Linnoeus tarafından nitelendirilen çok yıllık bir 

bitki olan kakao bitkisi, 20-30 derecelik kuzey-güney 

enleminde tropikal bölgede yetiştirilmektedir. İdeal ye-

tişme ortamı; yaklaşık 400 metre yükseklik, azot ve 

potasyumca zengin toprak ihtiyacı ve 20-30 derecelik 

nemli iklimdir.

Gövdesi ince ve dikildiğinde 6-7 metre uzunluğa ulaşır. 

Vahşi koşullarda ise 10 metreye kadar uzayabilir. Meyve 

karyopsis olarak adlandırılır ve 20-25 cm uzunluğunda 

ve 10-12 cm genişliğinde yumurta şeklindedir. Ağırlığı 

ortalama 200 gr’dan 1 kg’a kadar  değişir. Rengi sarı-

dan koyu sarıya ve kırmızıya değişiklik göstermektedir. 

Kakao bitkisi diğer ağaçların gölgesinde yetişmektedir. 

Bu yapraklar kakao bitkisini rüzgârdan, yağmur ve di-

rekt gelen güneş ışığından korur. Dalları almaşık dizili, 

her mevsimde düzgün ve bol çiçek açan bir ağaçtır. 

Meyvenin içinde 2-3 cm uzunluğunda, 30-40 adet yu-

murta şeklinde tohum içermektedir. Tohumlar şekerce 

zengin beyazımsı yapışkan jelatin içermektedir.

3 çeşit kakao bitkisi vardır:

Criollo Kakao (creole): Meksika’da (bazı kaynaklara 

göre Amazon’da) elde edilir. Çok yüksek kalitede be-

yazımsı tohumlar içerir. Çünkü çok aromatiktir ve çok 

fazla acı değildir. Lezzetlidir ve ne yazık ki sık ve henüz 

yeterli miktarda üretilmemektedir.

Forastero Kakao (yabancı): Yüksek Amozonlar’daki 

Afrika ağaçlarından sağlanır. Criollo’dan daha düşük 

kalitedeki parlak tohumlar içerir. Yüksek oranda ta-

nen içermesinden dolayı acı tattadır ve çok asitlidir. Bu 

karakteristik özelliklerine rağmen zor koşullara daha 

dayanıklıdır ve hızlı yetiştiğinden dolayı daha fazla üre-

tilmektedir. Bu yüzden dünya üretiminin % 80’ini kar-

şılamaktadır.

Trinitario Kakao: Bu çeşit diğer iki türün melezlenme-

siyle elde edilmiştir. İkisinin de karakteristik özelliklerine 

sahiptir.

K akao Çekirdeklerinin Fermentasyonu

Kakao çekirdeği içerdiği tanenden dolayı acıdır. Hem 

bu acılığın giderilmesi hem de çikolata aromasının geli-

şebilmesi için, kakao çekirdekleri fermentasyona uğra-

tılır. Fermentasyon işleminde; kakao çekirdekleri, muz 

yaprağı ile kaplanmış tahta sandıklar içerisine yerleşti-
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rilir, sandıkların üzeri tekrar muz yaprakları ile örtülür ve 

bu şekilde 3-9 gün bekletilir. Fermentasyon sırasında 

sıcaklık 30°C’den 45-50°C’ye kadar yükselir. Bu sı-

caklık artışı, enzim sistemlerinin gelişmesini ve gelişen 

bu enzim sistemleri de kakao çekirdeklerini çevreleyen 

meyve etinin erimesini sağlar. Fermentasyonda etkili 

olan mikroorganizmaların kaynağını, muz yapraklarının 

ve kakao meyvesinin doğal mikrobiyotası oluşturur.

Kakao Çekirdeklerinin Fermentasyonu

Kakao Çekirdeklerinin Kurutulması

Fermentasyondan sonra, kimyon rengi ile kahverengi 

arasında bir renge sahip olan çekirdekler, güneşte ya 

da kurutucularda nem içerikleri % 7’ye düşene kadar 

kurutulur. Fermentasyon ve kurutma, tohum gömleğini 

de değişikliğe uğratarak, daha sonraki işlemler sırasın-

da tohumdan kolayca ayrılabilecek gevrek bir yapı ka-

zanmasını sağlar. Kurutma işlemi 1-2 hafta kadar sürer 

ve bu sürenin sonunda kakao çekirdeklerinin kırmızım-

sı kahverengi rengi koyu kahverengiye dönüşür.

Kakao Çekirdeklerinin Kavrulması

Kakao çekirdekleri kavrulmadan önce istenen nitelikte 

ürün elde edebilmek için harmanlanır. Kavurma, kesin-

tili çalışan döner silindirik kavurucularda ya da kesin-

tisiz çalışan kavurucu–soğutucu kombine sistemlerde 

gerçekleştirilir. Kavurma ile;  

-  Çekirdeklerin nem oranı düşer,

-  Çekirdekte bulunan proteinler denatüre olur,

-  Meydana gelen maillard ve karamelizasyon olayları-

nın etkisi ile karbonhidratların yapısı değişir,

-  Uçar asitler uzaklaşır,

-  Çekirdek içini kabuğa bağlayan yapışkan karakterli 

materyal parçalanarak daha sonraki kırma işlemi sı-

rasında kabukla iç kısmın ayrılmasına olanak sağlar.

Kakao Çekirdeklerinin Öğütülmesi

Kavrulup soğutulan çekirdekler mekanik kabuk kırma 

ve ayırma sistemlerine sevk edilir. Kabuk kırıcıdan ge-

çen kitle, aspirasyonla kombine edilmiş döner ve sar-

sak elek sistemlerinden geçerek kabuk, iç, kabuk-iç 

karışımı ve embriyo birbirinden ayrılır. Kabuğundan 

ve embriyodan ayrılan çekirdek içi, bir seri kırma ve 

öğütme valslerinden oluşan değirmenden geçirilerek 

öğütülür. Öğütme sırasında ürünün sıcaklığı yükselir, 

kakao yağı eriyerek parçalanan hücre çeperlerinden dı-

şarı çıkar. Çekirdeğin öğütülmesi sırasında sıcaklık 35-

50°C’ye kadar çıkabilir. Değirmenden çıkan ürün, yağ 

ve yağlı zerreciklerden oluşan, akışkan karakterli bir 

lapa görünümündedir. Bu ürüne çikolata likörü denir.

Alkalileştirme İşlemi

Kakao üretiminde kullanım amacına bağlı olarak bazen 

ürün alkalileştirilir. Bu işlem, bazen çekirdek içleri öğü-

tülüp çikolata likörü haline gelmeden önce, çoğunlukla 

da öğütmeden sonra uygulanır. İşlem sırasında ürün 

potasyum, sodyum, magnezyum, amonyum karbonat 

ya da bikarbonat çözeltilerinden biri ile muamele edile-

rek ürünün 5.5-6.0 civarında olan pH’sı 7.8-8.2’ye ka-

dar yükseltilir. Bu işlem kakao pigmentlerinin rengini de 

değiştirir; kahverengimsi kırmızı olan renk, koyu maun 

rengine döner.

Çikolata Likörünün Preslenmesi

Alkalileştirme işlemi uygulanmış ya da uygulanmamış 

çikolata likörleri horizontal hidrolik preslerde sıkılarak 

kakao yağı ve kakao tozu adı verilen iki farklı ürüne dö-

nüştürülür.

KAKAO YAĞI

Çikolata liköründen elde edilen yağ bitkisel kaynaklı 

yağ olmasına rağmen katı bir yağdır. Yağ asidi bileşimi 

şöyledir;

- Palmitik asit % 25-35

- Stearik asit % 30-35

- Oleik asit % 38

- Linoleik asit % 2’dir. 

Çikolata sanayinde çikolatanın ana ham maddesi olan 

kakao dışında kurutulmuş meyveler (daha çok porta-

kal, üzüm, kayısı, vb. meyveler), aromalar (daha çok 

portakal, çilek, hindistan cevizi vb.), lesitin, gliserol 

mono stearat (stabilizatör), süt tozu, peynir altı suyu 

tozu (dolgulu çikolatalarda, kokolinlerde belirli oranlar-

da süt tozu ikamesi olarak), fındık füresi, pralin (pudra 
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şekeri ıle karıstırılan fındık ezmesi), kuruyemiş (fındık, 

antep fıstığı, yer fıstığı, ceviz, badem), soya unu (özel-

likle kaplama, dolgulu çikolatalarda kabuğun yüzeyine 

sızan yağ sızıntısını önlemek için), meyve ezmeleri (en 

çok portakal, kayısı, erik, incir, şeftali kullanılır), glikoz 

ve sorbitol (tatlılık ve kitle kazandırmanın yanı sıra kris-

talizasyonu kontrol edici, plastikleştirici  madde olarak) 

kullanılmaktadır.

Çikolata Üretim Teknolojisi

Çikolata Üretim Aşamaları
Çikolata hamurunun yapım aşamaları sırasıyla:

 Ham maddenin hazırlanması  

 Melanjörde karıştırma 

 Ön öğütme

 Öğütme (inceltme)

 Konçlama

 Pompalama

 Dinlendirme

 Temperleme

 Kalıplama işlemleridir.

Ham Maddenin Hazırlanması

Çikolata imalinde kullanılan kakao yağı ve kakao likörü 

sıvı halde kullanıldığından eritme tanklarında 40°C’de 

eritilerek kullanıma hazırlanır. Tanklar çift cidarlı ve re-

zistanslıdır. Cidarların arasındaki su rezistansların yar-

dımıyla ısıtılır. Eritme işleminde sıcaklık 40°C’yi geçme-

melidir. Yüksek derecelerdeki ısı kakao likörünün ve ya-

ğın acılaşmasına neden olur. Formülasyona göre ham 

maddeler tartılarak hazırlanır.

Melanjörde Karıştırma

Yapılacak çikolatanın çeşidine göre pudra şekeri, süt 

tozu, kakao likörü ya da kakao tozu ve kakao yağının 

¼’ü ilave edilerek karıştırılır. Karıştırma işlemi 250 ton 

ağırlığındaki iki taş silindirin yardımıyla yapılır. Kakao ya-

ğının tamamı melanjörde ilave edilmez. Çünkü kıvamı 

çok uslu bir kıvam alacağından silindirin çekmesi zor 

olacaktır. Bu yüzden kakao yağının 1/3’ü ilave edilir. 

Kalan yağ konçlama işlemi sırasında kullanılır. 

Melanjörde hazırlanan karışımın kıvamı kütle halinde 

hamur kıvamındadır. Hazırlanan karışım buradan si-

lindire gelir. Bitter çikolatada karışıma süt tozu ilave 

edilmez. Karışım şeker, kakao likörü ve kakao yağı ile 

hazırlanarak silindire verilir. 

Ön Öğütme

İyi bir çikolatanın üretimi için hamurun inceliği çok 

önemlidir. İnceltme işleminin ilk adımı silindir makine-

lerinde yapılır. Silindir makineleri birbirine ters yönde 

dönen silindir taşlarından meydana gelir. Her bir silindir 

diğerinden daha hızlı döner. Silindirlerin içinde sürekli 

devir daim yapan soğuk su sistemi vardır. Kinetik ener-

jiden dolayı ısınan silindirler su ile soğutulur, ısınan su 

devir daim pompasıyla soğutma işlemine geri verilir. 

Çikolata hamuru alttaki silindire verilir. Hamur alttaki si-

lindirden hız farkıyla üste çıkar.

Ön öğütme işlemi ikili silindirde gerçekleşir. İkili silindir 

şeker kristallerin, lifl i kakao kitlesini ve süt tozundaki 

katı maddeleri parçalayarak yaklaşık olarak 200-250 

m’a kadar ufaltır. Çıkan kek kıvamındaki karışım kon-

veyör aracılığı ile beşli silindire gelir.

Öğütme (İnceltme)

Beşli silindirde; silindirin arasındaki hız, sıcaklık ve ba-

sınç farkının etkisiyle inceltme işlemi gerçekleşir. Silindi-

rin arasındaki mesafe ayarlanarak istenilen incelikte ka-

rışım elde edilir. Beşli silindirden çıkan karışım yaklaşık 

18-20 m inceliğindeki toz halindedir. Bu toz halindeki 

karışım konveyör aracılığı ile beşli konça gelir. 

Konçlama (Dövme)

İnceltme işleminden sonraki basamak dövme işlemi-

dir. Bu aşamada iyice inceltilmiş olan çikolata karışımı 

yoğurulur, dövülür ve havalandırılır. Bu sayede kakao 

çekirdeklerinin fermantasyonu sonucu oluşan uçar 

asitlerin, ketonların ve aldehitlerin uçması ile çikolatanın 

tadı zenginleşir. İstenmeyen kokulardan arıtılmış olur. 

Polifenollerin oksidasyonunun daha da ilerlemesi ile 

aromanın keskinliği azalır. Yoğun dövülme işlemi saye-

sinde karışımdaki nemin büyük bir kısmı atılır. Melanjör-

de ilave edilen yağın geri kalan kısmı konça ilave edilir.    

Üretilecek olan çikolatanın çeşidine bağlı olarak dövül-

menin yapıldığı sıcaklık değişir. Konçlama sütlü ve be-

yaz çikolatalarda 60°C’de, bitter çikolatalarda 80°C’de 

yapılır. İyi kalitede çikolata üretimi için yoğurma süresi 

önemlidir. Konçlama süresi 24-72 saat olmalıdır. Sütlü 

çikolata yaklaşık 14 saat konçlama işlemi görür. Konç-

lama işlemi sütlü çikolataya karamelizasyon ve Maillard 

reaksiyonundan dolayı çikolataya özel bit tat kazandırır.  

Pompalama

Konçlama işlemi bitmiş olan homojen yapıdaki sıvı çi-

kolata dinlendirilmek veya depolanmak üzere 45°C sı-

caklıktaki tanklara sevk edilir.  
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Dinlendirme

Çikolata üretimde kullanılmadan önce bir gün tanklarda 

dinlendirilir. Dinlendirilen çikolata çeşidine göre üretim 

hattına verilir. Dinlendirme sırasında tankların sıcaklığı 

40°C’ yi geçmemelidir. Bu sıcaklığın üzerinde saklan-

dığında çikolatanın aroma ve lezzetinde kayıplar olur. 

Temperlemede de soğutmak için fazla zaman harca-

nır. Beyaz çikolata ise çok miktarda şeker, süt proteini, 

laktoz içerir. Bu bileşenler sıcaklığa duyarlı olduğundan 

dinlendirme sıcaklığı 45°C’yi aşmamalıdır. Bu sıcaklığı 

aştığında topak oluşturma riski artar.  

Temperleme

Temperleme, çikolatanın kristal yapısının düzenlenme-

si için yapılan bir ısıl işlemdir (kristalleştirme işlemidir). 

Sıcak çikolata (40-45°C) soğuduğu zaman çabuk katı-

laşır. Hemen kullanılamaz. İşlenmeden önce (kaplama, 

kalıplama) ön kristal yapısının düzenlenmesi gerekir. 

Eğer çikolata temperlenmezse katılaşma sırasında 

birçok kristal tipi ortaya çıkar. Bu çeşitli kristaller stabil 

değildir ve 16-35°C arasında değişiklik gösteren erime 

noktalarına sahiptir. Temperlenmemiş çikolatada bulu-

nan çeşitli kristallerin değişik erime noktaları olması ve 

kristallerin stabil olmaması nedeniyle elde çabuk eriyen 

yapı oluşur ve bu prosesin zorlanmasına ve çikolatada 

beyaz yağ lekelerinin oluşmasına neden olur. Temper-

lenen çikolata kalıplanmak üzere depozitöre gelir.

Kalıplama

Depozitörden yaklaşık 32°C’de gelen sıvı çikolata 

27-28°C’ye ısıtılır. Isıtılmış olan istenen büyüklük ve 

şekillerdeki kalıplara özel başlıklar vasıtası ile boşaltı-

lır. Sıvı çikolatanın kalıplara tam olarak yerleşmesi için 

vibrasyon işlemine tabi tutulan çikolata 10-12°C’deki 

soğutma tüneline girer. Çikolata belli bir süre kaldığı 

soğutma tünelinden istenilen kabın şeklini almış olarak 

çıkar. Soğutma tüneli temperleme ile oluşan kristal çe-

kirdeklerinin devamlılığını sağlayarak istenilen şekildeki 

çikolatanın düzgün ve kararlı kristal yapıyı kazanmasını 

sağlar. Daha sonra vakum başlıklı robot kollar vasıtası 

ile kalıplardan alınan çikolatalar ambalajlanır.

Çikolatanın Paketlenmesi

Çikolata ışığa, neme ve sıcaklığa hassaslık gösterir. Bu 

yüzden depolanma süresince oluşabilecek bozulmala-

rı önlemek için kaliteli paketleme işlemini yapmak son 

derece önemlidir.

Paketleme için kullanılan malzemeler:

· Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), polistiren

· İki katmanlı kağıt

· Karton

Sıvı çikolata tankerlerle de taşınır.

Depolama Koşulları

Çikolatanın muhafazasındaki risk faktörleri şunlardır:

a) Nem: Kaliteli çikolataların nem oranı %1’in altındadır. 

Bu, homojen akışkanlığa sahip ve üremeye elverişli 

mikroorganizma türlerinin üreme riski büyük ölçüde 

azaltılmış çikolata demektir. Su, lezzetteki bozulma-

yı da hızlandırır. Bu nedenle çikolatanın bağıl nemi 

% 60’ın altında olan yerlerde depolanması tavsiye 

edilir. Böylece sıcaklıktaki aşırı değişiklikler sonucu 

çikolata üzerinde nemlenme riskinden de kaçınılmış 

olur. Çikolata yüzeyindeki bu tür nemlenme, şekerin 

çözünmesine ve kristalize olarak yüzeyde beyaz-

laşma oluşumuna neden olur.

b) Sıcaklık: Çikolata 18-20°C sıcaklıkta saklanmalıdır. 

25°C’nin üzerindeki sıcaklıklar çikolatanın kristal ya-

pısını bozar ve yağlı beyaz bir renk almasına neden 

olur. Çikolata kesinlikle buzdolabına konmamalıdır.

c) Işık: Çikolata ışığa maruz kalınca tadı bozulur. Bun-

dan kaçınmak için yapılacak şey, orijinal ambalajın-

da saklanmasıdır. 

d) Böcek, haşere: Depolama yeri temiz ve enfeksi-

yon riskine karşı güvenli olmalı, hava cereyanından 

korunmuş olmalıdır. Açıklıklar sıkı ızgara ile kapatıl-

malıdır.

e) Koku: Çikolata dış kokulardan kolayca etkilenebilir. 

Bu nedenle, keskin kokulu ürünlerle temasına engel 

olunmalıdır.

Bu koşullar altında garantilenebilecek saklama süreleri;

· Bitter (fondant) çikolatada 12 ay 

· Sütlü çikolatada 9 ay

· Beyaz çikolatada 6 aydır.

Çikolatanın Çeşitleri

TS 7800/Haziran 2010 Çikolata Standardında çikola-

ta; Kakao ürünleri ile şeker ve/veya tatlandırıcı; gerek-

tiğinde süt yağı dışındaki hayvansal yağlar hariç olmak 

üzere diğer gıda bileşenleri ile süt ve/veya süt ürünleri 

ve mevzuatında katılmasına izin verilen katkı ve/veya 

aroma maddelerinin ilavesi ile sade, dolgulu veya fın-

dık, fıstık gibi çeşni maddelerinin bir veya birkaçı ile ka-

rıştırılarak hazırlanan mamul olarak tanımlanmaktadır.
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Standardda çikolatalar üretim şekline göre;

- Çikolata (sade),

- Dolgulu,

- Çeşnili olmak üzere üç sınıfa, 

  Çikolatalar (sade) ihtiva ettiği maddelerin çeşit ve mik-
tarına göre;

- Bitter,

- Granül veya pul bitter,

- Kuvertür bitter,

- Sütlü,

- Granül veya pul sütlü,

- Kuvertür sütlü,

- Bol sütlü,

- Kremalı,

- Yağsız sütlü,

- Beyaz olmak üzere on çeşide ayrılır.

-  Sade çikolata: Çeşitli oranlarda kakao yağı, yağsız 

kakao kuru maddesi, süt yağı ve süt kuru maddesi 

içeren ve içerdiği kakao veya süt yağı oranına göre 

adlandırılan ve herhangi bir dolgu veya yenilebilir 

çeşni maddesi karıştırılmamış çikolatalardır.

-  Dolgulu çikolata: Dış kısmı kütlece en az % 25 ol-

mak üzere çikolatalardan (sade) bir veya birkaçının 

kombinasyonu ile kaplanmış ve iç dolgusu dış kap-

lamadan belirgin bir şekilde ayrılabilen çikolatalardır.

-  Çeşnili çikolata: Granül ve pul çikolatalar dışında-

ki çikolataların (sade) çeşni amacıyla en fazla % 40 

oranında fındık, fıstık, çam fıstığı, badem vb. çeşni 

maddeleri ve diğer yenilebilir maddelerle karıştırıl-

ması sonucu elde edilen çikolatalardır.

-  Sütlü Çikolata: Bileşiminde en az % 2,5 yağsız 

kakao kuru maddesi olacak şekilde en az % 25 top-

lam kakao kuru maddesi içeren, ayrıca en az % 14 

süt kuru maddesi ve en az % 3,5 süt yağından olu-

şan, kakao yağı ve süt yağı toplam miktarı ise en az 

% 25 olan çikolatalardır.

-   Bitter Çikolata: Bileşiminde en az % 18 kakao 

yağı ve en az % 14 yağsız kakao kuru maddesi ola-

cak şekilde en az % 35 toplam kakao kuru madde-

si içeren çikolatalardır.

-  Beyaz Çikolata: Bileşiminde en az % 20 kakao 

yağı ve en az % 14 süt kuru maddesi içeren ve en 

az % 3,5’i süt yağı olan çikolatalardır.

Yapılış tekniğine göre; 

-  Madlen çikolata: Bitter, sütlü veya beyaz çikolata 

tiplerinin kalıplara dökülerek elde edilen çikolatalardır.

 -  Kalıplama çikolata: Bitter, sütlü veya beyaz çiko-

lataların kalıplara dökülerek şekil verilen kabuğun 

içerisine çeşitli çeşni ve dolgu maddeleriyle doldu-

rulan çikolatalardır.

 -  Kaplama çikolata: Hazırlanan dolgu maddeleri 

şekil verildikten sonra sütlü, bitter veya beyaz çiko-

latayla kaplanmasıyla elde edilen çikolatalardır.     

      İyi Çikolatanın Özellikleri

-  Çok ince taneli olmalı, dilde eriyebilmeli ve pütürlük 

bırakmamalıdır,

-  Rengi parlak olmalı ve kırıldığı zaman iç kısmında 

renk dalgalanması olmamalıdır. 

 - Kırılırken direnç göstermelidir. Çikolatanın kendine 

has kokusu hissedilmelidir.

 -  Herhangi bir yabancı madde kontaminasyonu ol-

mamalıdır.

 -  Ambalajlanmış ürünler açık, ezilmiş, kopmuş olma-

malı, uygun ambalaj materyali kullanılmalıdır.

 -  Tüketilen süre içinde buzdolabında saklanmamalı-

dır. Şeker beyazlaşmaya neden olur. Oda sıcaklı-

ğında ve ışık almayan ortamlarda saklanmalıdır.  

     Çikolatanın Tadı Neden Bozulur?

  - Çikolata oksidasyona neden olan su ya da havaya 

maruz kalmış olabilir. 

  - Çikolata keskin kokulu ürünlerle temas etmiştir. Bu 

durumda koku hızla çikolataya nüfus eder.

  - Çikolatanın depolanma süresi olması gereken süre-

den fazla olduğunda tadı bozulur.
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Gıda Genel Kılavuzu Standardı ve Ürün Belgelendirme 

Merkezi Başkanlığınca hazırlanmış olan Helal Gıda Bel-

gelendirme Yönergesi hükümleri esas alınmaktadır. 

Belgelendirme süreci Türk Standardları Enstitüsünün 

web sayfasında (www.tse.org.tr) helal belgelendirme 

ile ilgili yayınlanmış dokümanların başvuru sahibi firma 

tarafından doldurulması ile başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TSE’den konunun uzmanla-

rından görevlendirilen en az iki kişiden oluşan İnceleme 

Heyeti tarafından üretim yerinde ilgili standarda göre 

gerçekleştirilen inceleme neticesinde, belgelendirme 

çalışmasının ilk aşaması tamamlanmaktadır. İnceleme 

sırasında, üretim tesisine yönelik şartlar, üretim donanı-

mıyla ilgili şartlar, gıda güvenliği yönetim sistemiyle ilgili 

şartlar, kalite kontrol imkânlarının personel, muayene 

ve deney teçhizatı yönüyle yeterlilik şartları yürürlükte 

bulunan mevzuat şartları açısından titizlikle değerlendi-

rilmektedir. İncelemede dikkat edilen önemli hususlar-

dan birisi de personel hijyeninde ve üretim donanımının 

hijyen ve sanitasyonunda kullanılan kimyasalların helal 

koşullara uygunluğudur.

İnceleme esnasında, çikolata için tanımlanmış olan 

tüm girdilerin, enzimlerin, dolgu maddelerinin, kulla-

nılan yağların, tüm katkı maddelerinin, tatlandırıcıların, 

topaklanmayı önleyicilerin, aroma maddelerinin, bula-

şanların, pestisit kalıntılarının Türk Gıda Kodeksi Teb-

liğlerine ve İslami Kurallara uygunluğu açısından ham 

maddelerden ve son üründen alınan numuneler üzerin-

de muayene ve deneyler gerçekleştirilmekte, muayene 

ve deney raporları, teknolojik inceleme raporu ve elde 

edilen tüm veriler Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye-

nin de bulunduğu 3 kişiden oluşan Helal Gıda Belge-

lendirme Komisyonu’na öneri niteliğinde sunulmakta, 

nihai belgelendirme kararı ise bu komisyon tarafından 

verilmektedir. 

Helal Gıda Belgelendirme Komisyonunca kendilerine 

sunulan tüm veriler kapsamlı bir incelemeden geçiril-

mektedir. Komisyon çalışmalarında oy birliği esas olup, 

Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu üyenin toplantıya 

katılmaması durumunda hiçbir karar alınamamaktadır.

Belge almaya hak kazanan kuruluş ile yapılan sözleş-

meye istinaden geçerlilik süresi 1 yıl olan Helal Gıda 

Uygunluk Belgesi düzenlenmekte, kuruluşta yılda en 

az iki kez habersiz olmak üzere ara kontroller yapıl-

makta, gerektiğinde piyasadan da numune alınarak 

ürün üzerinde helal şartları kapsamında analiz ve ince-

lemeler gerçekleştirilmektedir.

Belgeli kuruluşun ara kontrolleri sonucunda sözleşme 

hükümlerine aykırılık tespit edildiği durumlarda diğer 

belgelendirme uygulamalarından farklı olarak hiçbir 

uyarı yapılmaksızın belgesi iptal edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının çok değerli destek ve kat-

kılarıyla Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütül-

mekte olan TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Belge-

lendirmesi çalışmaları ile hem ülkemizde ve diğer ülke-

lerde yaşayan ve bu konuda hassasiyeti olan tüketici 

talepleri karşılanmakta, hem de üreticilerimizin ihracat-

ta bu konuda karşılaşmakta oldukları problemlerin or-

tadan kaldırılması hedefl enmektedir.

ÇİKOLATADA HELAL GIDA BELGELENDİRME SÜRECİ
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Çikolatanın ana ham maddesi kakao çekirdeğidir. Ka-

kao çekirdeği Aztekler ile başlar. O zamanlar bunu bir 

içecek olarak kullanmışlar. Aztek mitolojisinde de yer 

almıştır. Aztek Mitolojisine göre kakao ağacı cennette 

yetişen “ İyilik ve Kötülük Ağacının” yeryüzündeki tem-

silcisidir. Kakao taneleri o kadar değerlidir ki alışverişte 

dahi kullanılmıştır. Aynı dönemde dünyanın diğer ucun-

da Cenovalı bir denizci keşfedilmemiş topraklara ya-

pacağı yolculukları sabırsızlıkla beklemektedir. İşte bu 

denizci ve ünlü kaşif Kristof Kolomb dünyanın geri ka-

lanını kakao çekirdeği ile tanıştıracak isim olacaktır aynı 

zamanda. İspanyolların Amerika’ya gelişinden sonra 

kakao ile tanışan halklar kakaoyu çeşitli maddelerle 

karıştırıp çikolata yapmayı başardılar. 1800'lü yıllarda 

kakao çekirdeği kavrulup ezilerek şeker ve baharat ila-

vesi ile bir içecek olarak değerlendiriliyordu. 1828 yı-

lında Hollandalı Van Houten kakao presini icat ederek 

kakao çekirdeğinden kakao yağını ayırarak daha hafif 

olmasını sağladı. 1840'lı yıllarda İngiltere'de ilk çikola-

ta yapıldı. 1876 yılında da İsviçre'de ilk sütlü çikolata 

keşfedildi.

Çikolata; kakao yağı, şeker ve çikolata tipine göre kakao 

kütlesi ve/veya toz kakao, süt ve/veya süttozu ve çeş-

ni maddeleri, ayrıca Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde 

müsaade edilen katkı maddelerinin de ilavesi ile tekni-

ğe uygun şekilde hazırlanıp kalıplanarak elde edilen bir 

mamuldür.

Kakao çekirdekleri, Theobroma Cacao cinsi ağaçla-

rın meyvelerinin çekirdekleridir. Ağaçları tropik kuşak-

ta yetişirler. Örneğin Afrika’da Gana ve Fildişi, Güney 

Amerika’da Brezilya, Venezüella, Asya’da Malezya. 

Ağaç üzerindeki meyveler kavuna benzer ve her biri 

20-22 adet çekirdek içerir. Meyveler kesilerek içinden 

alınan çekirdekler fermantasyona tabi tutularak aroma 

ve renkleri geliştirilir. 3-5 gün süren fermantasyonu ta-

kiben çekirdekler kurutulur ve % 7-8 maksimum nem 

içerecek şekilde çuvallara konarak dünyanın her yeri-

ne gönderilir. Kakao çekirdekleri temizlendikten sonra 

kavrulur ve kabuklarından ayrıldıktan sonra öğütme iş-
lemine geçilir. Öğütmeden sonra elde edilen ürün “ka-
kao kitlesi”dir. Kakao kitlesi preslenerek kakao tozu ve 
kakao yağı olarak ayrılır. Çikolata üretimi için çikolata 
kitlesi, çikolata yağı, şeker, gerekli ise süt karıştırılarak 
ve inceltilerek konç denilen makinelere gönderilir. Bu 
makinelerde aroma geliştirme ve emülgatör ilavesi ya-
pılır. Daha sonra şekillendirme yapılarak çikolata soğu-
tularak ambalajlanır.

Çikolatalar bir sınıf olup; sütlü, bitter, beyaz olmak üze-
re üç tipte, sade, çeşnili, dolgulu olmak üzere de üç 
çeşide ayrılır. Çikolatalar kakao yağı dışında herhangi 
bir yağ içermezler, ancak sütlü tiplerinde sütten kay-
naklanan süt yağı bulunabilir.

Kakaolu ürünlerde kakaoyağı dışında diğer bitkisel 
yağlar kullanılabilir. Bu ürünlere kokolin adı verilir. Ko-
kolin; nebati yağ, şeker, toz kakao, peyniraltı suyu tozu 
ve katkı maddeleri, gerektiğinde süt tozu, soya unu 
ve çeşni maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun ola-
rak hazırlanan bir mamuldür. Kokolinler; sütlü, sütsüz, 
beyaz, sade, çeşnili, dolgulu olmak üzere çeşitlendiri-
lebilirler.

Çikolata ve/veya kokolin ile yapılmış ürünün son şekli, 
formu belirleyişi bir karakter taşımaz, muhtelif formlar-
da olabilir. Örneğin; kalıplanmış (moulded), damla ta-
necik (chips), lentil (roller depositing), havalandırılmış 
(airated), fl ake, granül, içi boş hacimsel (Hollowgoods), 
dragee vb.

Çikolata Sektörü

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyo-

nunun TUİK verilerinden derleyerek yaptığı 2010 yılı 

gıda ve içecek sektörü envanteri verilerine göre şeker-

leme ve çikolata üreten iş yeri sayısı 899 olup sektör-

deki çalışan sayısı ise 20.176’dır. Bu sektörümüzün 

üretim kapasitesi 2.616.136 ton olup yaptığı üretimin 

değeri 4.605 milyon TL, satış cirosu ise 5.099 milyon 

TL’dir (Çizelge 1).

Çizelge:1. Türkiye Çikolata ve Şekerleme Sektörü İşyeri Adedi, Üretim Kapasitesi, Üretim, Satış üretim, tüketim, ihracat ve ithalat rakamları 

Yıllar İşyeri adedi Üretim Kapasitesi 
(ton)

Üretim (Milyon 
TL)

Satış Ciroları 
(Milyon TL) Çalışan sayısı

2006 873 1.307.709 3.308 3.442 18.123

2007 964 2.542.306 3.773 4.213 20.378

2008 899 2.616.136 4.605 5.099 20.176

2009 1.116 2.7.000.000 5.271 5.718 23.319

Kaynak: TUİK, ŞEMAD verileri
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Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim ve tüketimi dünyada %2’ler seviyelerinde büyürken Türkiye’de bu rakamlar 
%10’lar seviyelerindedir. 2010 yılı üretimi 326.093 ton ve tüketim de 203.609 ton olmuştur. Dünyada ise yılda 6 
milyon ton çikolata üretilmekte ve tüketilmektedir. Tüketim ve üretimin yüzde 40’ı Avrupa’nın elindedir. ABD’nin 
payı ise yüzde 30’dur. 

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de kişi başına şekerli ve çikolatalı mamuller tüketiminin oldukça dü-
şük olduğu bilinmekle birlikte, son yıllarda tüketimin artmakta olduğu görülmektedir. Türkiye’nin genç bir nüfusa 
sahip olması ve mevcut tüketimin oldukça düşük bulunması nedeniyle, sektör ürünlerine olan talepte gelecek 

yıllarda düzenli artışlar olması beklenmektedir. 

Çizelge: 2 Türkiye Çikolata Üretim, Tüketim, İhracat Ve İthalat Rakamları 

Yıllar

Üretim Tüketim İhracat İthalat
Dış Ticaret 

Dengesi

Ton Ton Miktar (ton)
Değer(1000 US 

dolar)
Miktar (ton)

Değer(1000US 

dolar)

Değer(1000US 

dolar)

2006 253.811 161.421 105.445 241.714 13.055 58.484 183.230

2007 298.807 175.948 136.135 324.639 13.276 36.051 288.588

2008 301.917 188.265 128.959 355.512 15.307 41.537 313.975

2009 301.004 193.913 122.854 328.685 15.763 77.166 215.519

2010 326.093 203.609 138.544 364.537 16.060 89.227 275.310

2011 350.000 225.000 141.414 433.952 19.635 91.693 342.259

Kaynak: TUİK, ŞEMAD verileri

Türkiye’nin çikolatalı mamul ihracatı 2011 yılında % 19 oranında artarak 141.414 ton ve 433,952 milyon ABD 
Doları olmuştur. Türkiye’nin ülkeler itibarıyla çikolatalı mamuller ihracatı incelendiğinde, geçen yıl da ilk sırada yer 
alan Irak’a olan ihracatın yaklaşık % 17 oranında artarak 2011 yılında 89 milyon Dolar olarak gerçekleştiği görül-
mektedir. İhracatın % 9,3 oranında arttığı Cezayir ise 41,8 milyon Dolarla 2011 yılında en fazla çikolatalı mamul 
ihraç edilen ikinci ülke olmuştur. Bu ülkeleri 18,1 milyon Dolarla Libya, 17,9 milyon Dolarla BAE ve 16,4 milyon 
Dolarla Suudi Arabistan izlemiştir. Çikolatanın beşiği kabul edilen Almanya, Belçika ve Avusturya gibi ülkelere de 

çikolata ihracatı yapılmakta olup bu ülkelere yapılan ihracat % 1’ler seviyesindedir (Çizelge 2,3). 

Çizelge:3 Ülkeler Bazında Çikolata ihracatı

Ülkeler
Çikolatalı Mamuller

Değer(1000 US Dolar) %

Ir    89.117 20,5

Cezayir 41.845 9,6

Libya 18.130 4,2

BAE 17.988 4.1

Suudi Arabistan 16.458 3,8

Yemen 12.950 3.0

İran 12.669 2,9

Tacikistan 12.259 2,8

İsrail 11.949 2,8

Türkmenistan 11.340 2,7

Azerbaycan 10.496 2,4

Diğer 178.751 41,2

TOPLAM 433.952 100,0

Kaynak: İGEME verileri

2011 yılında çikolatalı mamul ithalatı 19.635 ton ve 91.693 milyon Dolar olmuştur. İthalatın % 37,7’i Polonya, 
% 12,1’i Almanya ve % 9,3’ü Belçika’dan yapılmaktadır (Çizelge 2,4).

Çikolatalı mamul dış ticaret dengesine bakıldığında devamlı artı değer verdiği görülmekte olup 2011 yılında 

342.259 bin Dolar artı vermiştir.
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Çizelge: 4. Ülkeler Bazında Çikolata İthalatı

Ülkeler

Çikolatalı Mamuller

Değer (1000 US 

Dolar)

%

Polonya 34,495 37,7

Almanya 11.086 12,1

Belçika 8.495 9,3

Slovakya 7.641 8,3

Hollanda 7.002 7,6

Bulgaristan 5.129 5,6

İtalya 4.994 5,4

İsviçre 4.553 5,0

ABD 2.631 2,7

Fransa 1.745 1,9

Diğer 3.922 4,2

TOPLAM 91.693 100,0

Kaynak: İGEME verileri

AB ülkelerinde ortalama kişi başına çikolata tüketimi 

10 kilogramı buluyor. Özellikle İsviçre hem üretim, hem 

de tüketimde önde gidiyor. İsviçre’de yılda kişi başı-

na tüketim 11 kg, İngiltere’de ve İrlanda’da 10 kg, 

Almanya’da 9 kg, Avusturya’da 6,2 kg, Rusya’da 3 

kg, Türkiye’de 2,5 kg’dır. Bunun ideal bir rakamı yoktur. 

Ancak her ülkenin kendi alışkanlıklarına göre tükettiği 

ürün miktarı verilebilir.

Türkiye çikolata ve kakao içeren ürün sektörü son yıl-

larda büyüme eğilimi göstermektedir. Ortalama gelirin 

artması ile tüketimde yaşanan dönüşüm, şehirleşme, 

dağıtım kanallarındaki genişleme gibi unsurlar çikolata 

ve kakao içeren ürün tüketimi üzerinde olumlu bir etki 

yapmıştır. Türkiye’de kişi başına düşen çikolata tüketi-

mi 2002’de 800 gram iken, 2009’da 1,3 kilograma çık-

mıştır. Öte yandan Türkiye’de çikolata tüketimi, Avrupa 

ortalamasının dörtte biri kadardır

Sektöre İlişkin Öngörüler.

Sektörün yaşadığı sıkıntıların başında ham madde te-

mininde yaşadığımız sıkıntılar gelmektedir. Şeker fab-

rikalarının büyük bir bölümünün devletin elinde olması 

ve devlet tarafından belirlenen fiyatların dünya fiyatları-

nın üzerinde olması, sonuçta pahalı üretim yapılmasına 

ve dünya piyasasındaki rekabetçi konumumuzu yitir-

memize neden olmaktadır. Çözümün ilk adımı, şeker 

fabrikaları özelleştirmelerinin bir an önce yapılmasıdır. 

Özelleştirme sonrasında AB’nin uygulamakta olduğu 

reform süreci ülkemize de aynen uygulanmalı ve bu 

sayede sektördeki kota dahil tüm yasakçı ve korumacı 

uygulamalar kaldırılarak rekabetçi ve uluslararası anlaş-

malara uygun bir pazar yapısı sağlanmalıdır. Türkiye’de 

şeker fiyatının dünya fiyatlarının çok üstünde olması, 

şekeri önemli bir girdisi olarak kullanan şekerleme sek-

törünün rekabetçiliğine önemli ölçüde zarar vermekte-

dir. Bu verimsiz yapı ve yüksek maliyetler doğal olarak 

ülkemizde şekerin ve şekerden üretilen ürünlerin kişi 

başına tüketim miktarlarının gelişmiş ülkelere göre daha 

az gerçekleşmesine, dolayısıyla da sektörün büyüme-

sine engel olmaktadır. Diğer yönden ülkemiz firmaları 

aleyhine haksız rekabete de konu olmaktadır. AB ile 

şekerli ürünler de dahil bazı işlenmiş tarım ürünlerin-

de kota miktarlarında serbest ticareti devreye sokan 

anlaşma 2007 yılı itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Dünya 

fiyatlarıyla üretilerek ülkemize ithal edilen ana girdisi şe-

ker olan ürünlerle yerli üreticiler haksız rekabetle karşı 

karşıya gelmektedir. AB’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne 

verdiği taahhütler çerçevesinde, 10.01.2009 tarihin-

den itibaren Afrika, Karayip, Pasifik ülkelerinden ithal 

edilecek kamış şekerine “0”gümrük uygulaması ile bu 

durum daha da anlam kazanmaktadır. Dünya fiyatlarıy-

la üretilerek ülkemize ithal edilen ana girdisi şeker olan 

ürünlerle yerli üreticilerin karşı karşıya gelmesi haksız 

rekabetin en net tanımıdır. 

Glukoz şekere alternatif bir ürün olmamasına rağmen 

kota kapsamındadır. Bu çarpık uygulama sonucunda 

kota ile karşılanamayan glukoz talebinin az bir kıs-

mı ithalatla, geriye kalan kısmı ise kayıt dışı üretimle 

veya kaçak yolla karşılanmaktadır. Kısa vadede Şeker 

Kanunu’nda değişiklik yapılarak glukoz üretimi Kanun 

kapsamından çıkarılmalıdır. Uzun vadede de Türkiye 

Şeker Fabrikalarının özelleştirme süreci biran önce ta-

mamlanarak şeker rejimimiz AB benzeri bir yapıya ka-

vuşturulmalıdır ve bu sayede sektördeki kota dahil tüm 

yasakçı ve korumacı uygulamalar kaldırılarak rekabetçi 

ve uluslararası anlaşmalara uygun bir pazar yapısı sağ-

lanmalıdır. 

Kayıt dışı ve sağlıksız üretim halk sağlığını tehdit et-

mektedir. Gıda güvenliğini tehdit eden bu durumun 

önüne ancak tüketicilerimizin bilinçli tercihler yapmaları 

vasıtasıyla geçebiliriz. Bu nedenle halkımızın ambalajlı, 

gıda güvenliği kriterleriyle üretilmiş ve Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığından üretim izni almış gıdaları tercih etmele-

ri, hem kayıt dışının önlenmesi hem de halk sağlığının 

korunması açısından önem arz etmektedir. Bakanlığın 

denetim sonuçlarına baktığımızda 2010-11 yılında ya-

pılan denetimlerde mevzuata aykırı üretim yapan işlet-

melerin arttığını görülmektedir. Özellikle bayramlarda 

aykırılık daha da artmakta, açıkta satılan şekerleme 

ürünleri tavan yapmaktadır. 
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Donatı çeliği ile ilgili yasal mevzuat;

Türkiye’de betonarme yapım tekniği ile inşa edilen ya-

pılarda kullanılan donatı çeliği, TS 708 Standardına atıf-

la üretilmektedir. Ancak bu malzeme ile ilgili T.C. Ba-

kanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Bina-

lar Hakkında Yönetmelik”(6) ile de önemli kriterler geti-

rilmiştir. Ayrıca “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım 

Kuralları” adlı TS 500 Standardı da 3.2 maddesiyle (7) 

donatı çeliklerinin mekanik özellikleri ile kaynaklanabil-

me koşullarına yer vermiştir. Kısacası donatı çeliklerinin 

kalitesini ilgilendiren ve ülkemizde yürürlükte olan birisi 

T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan yönetmelik 

ile diğer ikisi de Türk Standardları Enstitüsü tarafından 

standart olarak yayınlanan toplam üç adet yasal refe-

rans vardır.

1. TS 708 / 2010 Çelik-Betonarme İçin- Donatı 
Çeliği Standardı:

Türk Standardları Teknik Kurulunun 13 Nisan 2010 ta-

rihinde yaptığı toplantıda mevcut “ Beton Çelik Çubuk-

ları TS 708/Mart 1996” (8) Standardı yürürlükten kal-

dırılmış ve yerine “Çelik-Betonarme İçin- Donatı Çeliği 

TS 708/ Nisan 2010” adı ile yeni bir standart yürürlüğe 

girmiştir.

Yaklaşık olarak 14 yıl yürürlükte bulunan TS 708/ Mart 

1996 Standardında nervürlü S 420 (ST IIIa) donatı çe-

liği minimum akma mukavemeti 420 N/mm2, minimum 

çekme mukameti 500 N/mm2 ve çekme/akma daya-

nımı oranı minimum 1.10 olarak mekanik özellikleri ta-

nımlanmış, ayrıca kimyasal kompozisyonundaki kütle-

ce max. Karbon miktarı limiti olarak % 0.40 (binde 4) 

değeri belirtilmiş ve herhangi bir karbon eşdeğeri limiti 

tanımlanmamıştır.

TS 708’in yeni versiyonu olan TS 708/ Nisan 2010’da 

ise; S 420 donatı çeliğinin akma ve çekme minimum 

değerleri değiştirilmeksizin çekme/akma dayanımları 

oranı minimum 1.15 olarak değiştirilmiş ve ayrıca de-

neysel akma dayanımı/karakteristik akma dayanımı 

maksimum oOranı 1.30 olarak ilave edilmiş ve kim-

yasal kompozisyonundaki kütlece maksimum karbon 

elementi miktarı ise % 0.45 (binde dört buçuk) ile eski 

haline nazaran artırılmış ve karbon eşdeğeri limiti yine 

tanımsız bırakılmıştır.

Ayrıca önemli bir değişiklik olarak akma dayanımı 420 

N/mm2 olan (TS 708/1996’daki gibi özel bir vurgu ya 

da başlığın verilmemesinden dolayı sıcak haddelendi-

ği düşünülmektedir) iki ayrı nervürlü donatı çeliği cinsi 

daha (“B 420B” ve “B 420C”) ibareleri ile bulunmakta-

dır. Bunlardan ilki olan B 420B donatısı çekme dayanımı 

minimum değeri belirtilmeyen, ancak çekme dayanımı 
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Son yirmi yılda yaşadığımız her büyük deprem sonrası; ülkemizde yaygın yapım türü olan betonarme ya-

pılardaki çeşitli kusur ve eksiklikler gündeme gelmiş ve tartışılmıştı. Betonarmeyi oluşturan malzemelerden 

“beton” üzerinde genel ve teknik kamuoyu yoğunlukla durmuş ve bu konuda pek çok akademik çalışma 

üretilmiş, nihayetinde yönetmeliklerde beton kalitesini artırmaya ve denetimine yönelik pek çok olumlu adım 

atılmıştır. Özellikle 17 Ağustos depreminden sonra ülke genelinde yapı malzemesi olarak beton kalitesinde 

ciddi düzelmeler hem talep hem de üretim boyutunda kaydedilmiştir.

Ancak; betonarmeyi kavram olarak oluşturan ana malzemelerden “donatı çeliği” diğer bileşen olan beton ka-

dar sorgulanmamış veya zaten endüstriyel bir ham madde olduğu için yeterince dikkatle kalite anlamında ele 

alınmamıştır. 17 Ağustos depremi sonrası bu satırların yazarı tarafından yapılan bir araştırmada (1) donatı ile 

ilgili yaşanan somut probleme dikkat çekilmiş ve özellikle TPB tarafından yapılan pek çok teknik seminerde 

“donatı kalitesi” üzerinde durulmuştur.

Yaşadığımız Van depremi sonrasında da hasar gören bir yapıdan alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme-

lerde de (2) benzer problemlere rastlanmıştır. Bu makalede ayrıca vurgulanacağı üzere kapsamlı iki akade-

mik çalışmada (3)(4) donatı çeliklerindeki sorunlara ülkemizdeki yürürlükteki şartnameler bağlamında vurgu 

yapılmıştır.

Bu yazıda özellikle S 420 nervürlü donatı çeliğindeki kalite problemleri; TS 708 (Nisan 2010) "Çelik-Betonar-

me İçin-Donatı Çeliği” Standardı (5) referansı ile belirtilen donatı türü özelinde ele alınacaktır.
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/ akma dayanımı minimum oranı 1.08 olarak tanımla-

nan deneysel akma dayanımı / karakteristik akma da-

yanımı oranı verilmeyen, kimyasal kompozisyonundaki 

kütlece maksimum Karbon elementi miktarı % 22 ile 

sınırlandırılan, karbon eşdeğeri ise % 0.50 ile tanım-

lanan bir yeni donatı türüdür. B 420C ile tanımlanan 

diğerinde ise minimum çekme dayanımı limiti verilme-

miş, ancak çekme dayanımı/akma dayanımı min. oranı 

1.15 max. Oranı ise 1.35, deneysel akma dayanımı/

karakteristik akma dayanımı max. Oranı 1.30, kopma 

uzaması min. %12 olarak belirlenmiş ve kimyasal kom-

pozisyonundaki kütlece max. Karbon elementi miktarı 

% 0.22 ile sınırlandırılmış ve karbon eşdeğeri limiti de 

% 0.50 olarak tanımlanmıştır.

Dolayısıyla TS 708/2010 versiyonunda 420 N/mm2 

akma dayanımı olan nervürlü donatı çeliği çeşidi üçe 

çıkmış ve bu donatıların gerek mekanik özelliklerinde 

gerekse kimyasal kompozisyonlarında eski haline na-

zaran değişiklikler yapılarak yürürlüğe girmiştir.

2. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik;

1990’lı yıllarda dünyada ve ülkemizde sıkça yaşanan 

depremlerden sonra uzun erimli çalışmalarla mevcut 

1975 Afet Yönetmeliği'miz radikal değişikliklerle tama-

men yeniden ele alınmış ve 02.09.1997 tarihinde Res-

mi Gazete'de yayınlanarak “Afet Bölgelerinde Yapıla-

cak Yapılar Hakkında Yönetmelik” adı ile yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin güncel 

gelişmelerle kapsamı genişletilmiş ve 06.03.2006 tari-

hinde bu kez “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 

Hakkında Yönetmelik” adı ile tekrar Resmi Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mevcut Yönetmelik ül-

kemizde inşa edilecek yapıların tasarımı ve yapımı ile 

ilgili yasal ve amir koşulları içermektedir.

Bu Yönetmeliğin gerek 1997 özgün hali gerekse 2006 

versiyonunda “malzeme” başlığı altında donatı çelikle-

rine önemli kriterler getirilmiştir. İlgili kriterler şöyledir;

a. Etriye, çiroz ve döşeme donatısı dışında nervürsüz 

donatı kullanılmayacağı,

b.  Betonarme taşıyıcı sistem (kolon-kiriş) elemanların-

da S 420’den yüksek dayanımlı çelik kullanılmaya-

cağı;

c. Kullanılan donatının kopma birim uzamasının % 10’dan 

az olamayacağı,

d.  Donatı çeliğinin deneysel olarak bulunan ortalama 

akma dayanımının, ilgili çelik standardında öngörü-

len karakteristik akma dayanımının 1.30 katından 

fazla olamayacağı,

e.  Deneysel olarak bulunan ortalama kopma dayanı-

mının, yine deneysel olarak bulunan ortalama akma 

dayanımının 1.15 katından az olamayacağı (bu kri-

ter 1997 Yönetmeliğinde 1.25 katı idi) ,

f.  Kaynak yapılacak donatı çeliğinin karbon eşdeğeri-

nin TS 500’de verilen sınırı aşamayacağı 

şeklinde olup, esasen donatı kullanımı şartlarına dair 

çok önemli kriterler getirilmiştir.

3. TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım 
Kuralları;

TS 500 Standardı 1984’ten 2000 yılına kadar yürürlük-

te kalmış ve Şubat 2000’de önemli ölçüde revize edi-

lerek TS 500/ 2000 olarak yayınlanmıştır. Söz konusu 

standart donatıların mekanik özellikleri konusunda yü-

rürlükteki TS 708 Standardına atıf yapmakla beraber, 

kaynak yapılacak doğal sertlikteki donatı çubuklarının 

karbon eşdeğerinin % 0.40 (binde 4) değerini aşama-

yacağı koşulunu getirmiştir. Ancak bu değer Şubat 

2001 tarihli standart tadil teklifi üzerine% 0.50 değeri 

olarak revize edilmiş ve yayınlanmıştır (9). Dolayısıyla 

yürürlükte olan TS standartlarında ilk defa karbon eş-

değeri limiti S 420 donatı çeliği için bu yayında belirtil-

miştir.

Donatı Çeliklerinin Kimyasal Bileşimlerinin 
(Kompozisyonları) Mekanik Özellikleri İle İlişkisi;

Donatı çeliklerinin işlenebilirlik, bükülebilirlik ve kaynak-

lanabilirlik özellikleri. esasen doğrudan malzemenin 

sertliğiyle, dolayısıyla içerdiği karbon elementi miktarı 

ile bileşimine bağlı olarak tarif edilen karbon eşdeğe-

ri ve haddelenmiş malzemenin soğuma yöntemlerine 

bağlıdır. Donatıların kimyasal bileşimleri dışında özel-

likle çeliğin soğutulması sırasında uygulanan prosesin-

de bükülebilirlik ve türevleri fonksiyonlar konusundaki 

etkisi büyüktür. Çeliğin istenen bu yeteneğinin yüksek 

olması için haddelendikten sonraki soğutma işlemin-

de temperleme adı verilen bir yöntemin uygulanması 

gereklidir. Temperleme 1200 derece sıcaklıktaki final 

tezgâhını terk eden çelik donatıların, basınçlı suyla yü-

zey sıcaklıklarının 300-400 derece sıcaklıklara indirilip 

soğutma platformlarına alınması işlemidir. Bu işlem 

neticesinde sıcak olan çekirdekten dış kabuğa doğru 

tekrar ısı transferi olmakta ve böylece çeperi yüksek 

mukavemete sahip, iç bölümleri sünek olan yüksek 

mukavemetli çelik düşük karbon eşleniği değerlerinde 

üretilebilmektedir.

Bu proses yöntemi ile birlikte ilgili özelliklerin sağlana-

bilmesi için çelik çubuklardaki kimyasal bileşimini oluş-

turan ana element olan karbon miktarının sınırlandırıl-

ması ve diğer elementlerin miktarının da ilgili karbon 

değeri ile beraberce değerlendirildiği karbon eşdeğeri 

miktarının sınırlandırılması gerekmektedir. Bu yüzden-
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Çelik donatıların bileşimindeki karbon oranının artması 

ile mukavemet değerlerinde görece artış oluşmakla be-

raber, akma eşiği-kopma eşiğine yaklaşmakta, olması 

gereken ve istenen şekil değiştirme platosu kısalmakta 

bu da tasarım yönetmeliklerinin istemediği sünek ol-

mayan gevrek davranışa yol açmaktadır. Dolayısıyla 

donatı çeliklerinin içindeki münhasıran karbon mikta-

rının ve diğer element miktarlarının ifadesi olan karbon 

eşdeğerinin sınırlandırılması gereği açıktır.

Donatı çeliklerinin bileşimindeki karbon miktarlarına 

bağlı olarak gerçekleşecek gerilme-şekil değiştirme 

grafiği Şekil-1’de (3) sunulmuştur. Sınırlandırılmış kar-

bon yüzdesi ve karbon eşdeğeri ile elde edilen sünek 

çelik deformasyonunda, elastik bölgede lineer olarak 

artan eğri akma gerilmesine ulaştıktan sonra yatayla- ŞEKİL 1 – Çeliklerde Gerilme – Şekil Değiştirme [3]

dir ki, pek çok ülke şartnamesi gerek karbon elementi 

kütlece yüzdesini gerekse karbon eşdeğeri miktarları-

na bir üst limit getirmiştirç. Bu konuda ülkemizdeki du-

rumu da içeren bir tablo (Tablo 1) aşağıda sunulmuştur. 

Bu tablodan da görüleceği üzere Türkiye dışındaki ülke 

standartlarında kimyasal analiz sonucu izin verilen kar-

bon elementi miktarı % 22-% 30 aralığında sınırlı iken, 

TS 708’de bu rakam % 0.45’dir ve yine ayrıca işlenebi-

lirlik için önemli bir baz kriter olan karbon eşdeğeri limiti 

diğer ülke standartlarında % 0.50 ila % 0.55 arasında 

sınırlı iken, ülkemiz malzeme standardında S 420 çeliği 

için herhangi bir sınır belirlenmemiştir.

şarak plato oluşturur ve daha sonra tekrar yükselerek 

yani pekleşerek çekme dayanımı noktasına ulaşır ve ni-

hayetinde alçalarak kopar. Donatıdan istenen davranış 

budur ve esasen deprem yönetmeliğinin donatılardaki 

akma değerine üst sınır getirmesi ve akma ile kopma 

dayanımı ilişkisine bir minimum sınır getirmesinin sebe-

bi de bu davranışın sağlanabilmesi içindir. Aksi durum-

da oluşması muhtemel kapasite artışları tasarım kurgu-

sunu bozabilecek ve nihayetinde eğilme göçmesinden 

önce oluşabilecek kesme nedeniyle ani ve gevrek kırıl-

maya neden olunacaktır.

TABLO 1 – Uluslararası Standartlardaki S 420 veya muadili donatı çeliklerinin kimyasal analizlerinde izin verilen max. karbon oranları ve karbon 
eşdeğeri limitleri
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Yasal Mevzuat Bazında Çelik Donatı Kalite 
Değerlendirmeleri;

Ülkemizde betonarme yapı tasarımında ana mevzuat 

“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yö-

netmelik” ve TS 500 “Betonarme Yapıların Tasarım ve 

Yapım Kuralları “ adlı standarttır. Önceki bölümlerde de 

anlatılmaya çalışıldığı üzere tasarım ve yapıma esas bu 

kaynaklar ile TS 708 Standardının ilgili içeriğinde büyük 

çelişkiler ve farklılıklar bulunmaktadır.

Bu konuda İTÜ’de yapılan bir çalışmada (3) mevcut 

deprem yönetmeliğinin çelik donatılar üzerine belirledi-

ği şartların ACI 318 bazlı bir karşılaştırılması yapılmış ve 

uyum içinde olduğu saptanmıştır.

İlgili çalışmada ACI 318 tasarım kodunun mevcut aynı 

ülkedeki ASTM A 706 ve ASTM A 615’deki donatı 

çeliği yapım standardı ile de çelişme halinde olmadığı 

ortaya konmuştur. Yine aynı çalışmanın deneysel de-

ğerlendirmelerinde teste tabi tutulan toplam 1375 adet 

çelik donatı örneğinin % 74’ünün mevcut Deprem Yö-

netmeliği koşullarını sağlamadığı deneysel çalışmalarla 

ortaya konmuş ve yayınlanmıştır.

Benzer bir çalışma 2009 yılında Uluslararası Deprem 

Sempozyumunda sunulmuş (4) ve ODTÜ, İTÜ ve Sel-

çuk Üniversitesi deney laboratuvarlarında toplam 5693 

adet donatı çubuğu üzerinde yapılan testlerde 1997 

Deprem Yönetmeliği (ACI 318 İLE AYNIDIR) koşulları-

nın % 42 oranında sağlanamadığı, 2006 Deprem Yö-

netmeliği koşullarının ise % 21 oranında sağlanamadığı 

saptaması yapılmıştır.

Bu satırların yazarı tarafından 17 Ağustos 1999 dep-

remi sonrası yapılan bir çalışmada (1) hasar görmüş 

yapılardan alınan donatı örneklerinin KOSGEB labora-

tuvarlarındaki mekanik ve kimyasal test sonuçları (Tab-

lo 2 ve Tablo 3) yüksek karbon yüzdesi (% 0.43) ve 

dolayısıyla yüksek karbon eşdeğerine sahip (% 0.75) 

donatı çeliklerinin akmadan koptuğunu ve incelenen 

donatıların % 75’inin mevcut Deprem Yönetmeliğine 

aykırı olduğunu göstermiş ve bu yayında donatı kimya-

sal kompozisyonuna – karbon eşdeğeri tanımına vurgu 

yapılmıştır.

TABLO 2 – 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası hasar görmüş yapılardan alınan 
donatılardaki kimyasal analiz sonuçları [1]
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(tablodaki A ile indislenen donatılar hariç diğerleri Deprem Yönetme-
liği koşullarını sağlamamaktadır) 

Geçtiğimiz yıl yaşanan Van depremi sonrasında Türki-

ye Prefabrik Birliği tarafından yapılan araştırmada, tek 

holü montaj esnasında hasar görmüş bir endüstriyel 

yapıdan alınan donatı örnekleri ODTÜ laboratuvarların-

da kimyasal ve mekanik testlere (Tablo 4) tabi tutulmuş 

ve söz konusu donatıların tamamının mevcut Deprem 

Yönetmeliği koşullarını sağlamadığı görülmüştür (2) (Bu 

konudaki TPB Raporu, Beton Prefabrikasyon Dergisi 

103. sayısında kapsamlı olarak yayınlanmıştır).

TABLO 4 - Van depremi sonrası hasar görmüş bir yapıdan alınan dona-
tıların mekanik test sonuçları [2] 

(Donatıların tamamı deprem yönetmeliği kriterlerine aykırıdır)

Sonuç ve Öneriler;

Yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere donatı kali-

tesindeki bu sorunun kaynağı, ülkemizdeki ilgili üretim 

standardının yüksek karbon içerikli S420 çeliği üreti-

mine olanak sağlaması ve bu durumunda Deprem 

Yönetmeliği'ne aykırı bir uygulamaya kaynaklık etme-

sidir.

Türkiye’de üretilen S 420 kalitesindeki donatı çeliğinin 

önemli bir yüzdesi mevcut Deprem Yönetmeliği'miz 

şartlarını sağlamamaktadır. Bu durum en azından 2010 

yılına kadar pratik olarak süregelmiştir. Yıllık 10 milyon 

ton’a varan iç piyasa donatı çeliği tüketimi içinde böy-

lesi bir riskin var olması ülkemiz için ciddi bir tehlikedir. 

TABLO 3 – 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası hasar görmüş yapılardan 
alınan donatılardaki mekanik test sonuçları [1]
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Söz konusu kullanımı deprem yönetmeliği açısından 

sakıncalı donatıların, depremler sonrası hasar gören 

veya yıkılan yapılarda da gözükmesi mevcut riskin 

güncelliği ve büyüklüğü hakkında olumsuz bir kana-

at oluşturmaktadır. Hasarlar sonrası yapılan saha 
gözlemlerinde genellikle tasarım veya yapım ha-
talarının vurgulandığı tespitlerde yönetmeliklere 
aykırı donatı kullanımı gerçeğinin hasara olan et-
kisi mutlaka araştırılmalıdır.

Esasen TS 708/Nisan 2010 revizyonu Deprem Yönet-

meliği kriterlerine yaklaşmakla beraber, yaygın kullanı-

mın olduğu S420 donatı çeliğinde yüksek oranda kar-

bon içeriğine (% 0.45) izin verilmesi ve karbon eşdeğeri 

eşik kriteri tanımı yapılmaması nedeni ile hâlâ risk içer-

mektedir, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında hasarlı 

yapıdan alınan donatı örneğindeki % 0.45’lik karbon 

değeri bu riski doğrulamaktadır. Bu nedenle öncelikle 

TS 708 Standardındaki S 420 çeliği karbon elemen-

ti yüzdesi referans diğer ülke kodlarında olduğu gibi 

% 0.25-% 0.30 aralığına çekilmeli ve karbon eşdeğeri 

limiti de % 0.50 olmalıdır. Bu koşul sağlandığı takdir-

de Deprem Yönetmeliği ilgili koşulları da asgari olarak 

sağlanabilecektir. Aksi durumda ise bu kez TS 708’e 

aykırı donatı kullanımı söz konusu olacaktır. Şu anki 

hali ile gerek karbon elementi yüzdesi gerekse karbon 

eşdeğeri limiti ve mekanik özellikleri açısından deprem 

yönetmeliği koşullarını sağlayabilecek TS 708’deki tek 

nervürlü donatı sınıfı ise B 420C olarak tanımlanan 

sınıftır. Yeni olan bu donatı sınıfı da tasarım ve yapım 

yönetmeliklerinde yer almamaktadır. Bu nedenle de 

yukarıda belirtilen revizyonun TS 708’de ivedi olarak 

yapılarak tüm standardın amir “Deprem Yönetmeliği” 

şartlarına uygun hale getirilmesi, akabinde de TS 500 

Standardının bu revizyonlara uygun hale getirilmesi, 

bundan sonraki risklerin yaşanmaması açısından ge-

reklidir.

Son söz olarak da her durumda; yapım aşamasında 

kullanılacak her türlü donatının “Deprem Yönetmeliği” 

şartlarına uygunluğu test edilmeli, belgelenmeli, bu kri-

terlere uymayan donatının kullanılmaması gerçeği unu-

tulmamalıdır.

TEŞEKKÜR: Uzun yıllardan beri ilgili konuda bera-

ber çalıştığım Afaprefabrik Kalite Grubundaki mesai 

arkadaşlarım Dolunay Çapan, Murat Kiper ve Engin 

Şengün’e değerli katkıları için teşekkür ederim.
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