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ÖZET 

Doktora Tezi 

FARKLI FIÇI UYGULAMALARININ KIRMIZI ŞARAPLARIN FENOLİK 

BİLEŞİMİNE ETKİSİ 

Burcu ÖZTÜRK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. R. Ertan ANLI 

Bu çalışmada farklı yanıklık ve kullanım ömrüne sahip fıçıların kırmızı şarapların fenolik 

bileşimine etkisi incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; Petit Verdot şaraplarında HT fıçının ML fıçıya göre (2015 yılı 

%18.66, 2016 yılı %15.32), Merlot şaraplarında ise yeni fıçının (MLO-0) bir yıl süreyle 

kullanılan fıçıya (MLO-1) göre şaraplarda toplam fenol içeriğinde daha fazla düşüşe (2015 yılı 

%47.03, 2016 yılı %33.72) neden olduğu görülmüştür. Fıçılardaki farklı yanıklık oranları 

kıyaslandığında; HT fıçıların ML fıçıya kıyasla monomer antosiyanin miktarını daha fazla  

(2015 yılı %78.15, 2016 yılı %35.64) azalttığı, MLO fıçının ise ML ve M+ fıçılara kıyasla 

monomer antosiyaninlerin polimerleşmesini daha fazla önlediği belirlenmiştir. Öte yandan 

çalışma sonuçlarımız eşdeğer yanıklığa sahip fıçılardan 1 yıllık fıçıların yeni fıçılara oranla, 

kapalı yakma fıçıların ise açık yakma fıçılara oranla monomer antosiyaninleri daha fazla 

koruduğunu göstermiştir. Fenolik bileşenlerden kateşin, epikateşin ve epigallokateşin 

konsantrasyonları zamanla azalmış olup, kapalı yakma fıçının (ML) açık yakma  fıçılara (MLO) 

oranla ve yoğun yakma(HT) fıçının orta yakma (ML) fıçıya oranla bu düşüşe daha çok katkı 

sağlamıştır. 12 aylık olgunlaşma sonunda fenolik asitlerden kafeik ve 4-hidroksibenzoik asit 

konsantrasyonları HT fıçı şaraplarında daha yüksek oranda bulunurken, 2- hidroksisinamik asit 

ve 3-4 dihidroksibenzaldehit bakımından ML fıçının şaraba daha fazla katkı sağladığı 

gözlenmiştir. Aroma konusunda etkili olan p-kumarik, 2-hidroksisinamik asit, 4-

hidroksibenzoik asit, 3-4 dihidroksibenzaldehit gibi fenolik asit ve aldehit miktarları fıçıda 

olgunlaştırma süresince artmış olup yeni fıçılar 1 senelik fıçılara oranla bu artışa daha fazla etki 

etmiştir.  

Mayıs 2019,  212 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı şarap, meşe fıçı, şarap olgunlaştırma, fenolik bileşenler, duyusal 

özellik, antosiyanin, renk bileşimi 
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ABSTRACT 

Ph.D. Thesis 

THE EFFECT OF DIFFERENT BARREL TREATMENTS ON PHENOLIC 

COMPOSITION OF RED WINES 

 

Burcu ÖZTÜRK 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Food Engineering 

 

Supervisor: Prof.Dr. R. Ertan ANLI 

The effect of different barrel treatments with different toasting degrees and ages on the phenolic 

composition of red wines was investigated on this study.  

In accordance with the results of our research, it is observed that HT barrel led more decline in 

total phenolic content of Petit Verdot wines when compared to ML barrels (%18.66, %15.32 in 

2015 and 2016 respectively). As to Merlot wines it is determined that new barrel (MLO-0) 

caused more decrease in total phenol content when compared to 1 year used (MLO-1) barrels 

(%47.03, %33.72 in 2015 and 2016 respectively). Considering different toasting levels, it is 

detected that HT barrel decreased monomeric anthocyanin levels of Petit Verdot wines more 

than ML barrel (%78.15, %35.64 in 2015 and 2016 respectively) and   MLO barrel prevented 

monomeric anthocyanin polimerisation of Cabernet Sauvignon wines more than ML, and M+ 

barrels. On the other hand our study results revealed that 1 year used barrels preserved 

monomeric anthcyanins more than new barrels, and closed toasted barrels prevented monomeric 

anthocyanins more than open toasted ones. Among phenolic compounds catechin, epicatechin 

and epigallocatechin concentrations were diminished in time. ML barrel supported this decrease 

more than MLO barrel in Cabernet Sauvignon wines and HT barrel caused more decrease in 

Petit Verdot wines than ML barrel. The amounts of phenolic acids and aldehydes such as p-

coumaric acid, 2-hydroxicinammic acid, 4-hydroxibenzoic acid, and 3,4-dihydroxibenzoic 

aldehyde, which are effective on aroma, were increased in the course of barrel aging and new 

barrels with their high extractable phenols supported this increase more than 1 year barrels in 

the course of 12 months aging period. As to the sensorial contribution of the barrels on wine, 

ML barrel provided cinnamon, sweet and coconot flavour to Petit Verdot wines and HT barrel 

contributed intensive smoky and roasted aroma. 

May 2019, 212 pages 

Key Words: Red wine, oak barrel, wine aging, phenolic compounds, organoleptic property, 

anthocyanin, colour composition 



iv 

 

TEŞEKKÜR 

Doktora çalışmam boyunca beni yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, 

öneri ve yardımlarını esirgemeyen Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. R. Ertan ANLI’ya 

(Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı), tezin yürütülmesi sırasında 

yapmış oldukları katkılarından dolayı Tez İzleme Komitesi üyeleri Sayın Prof. Dr. 

Nevzat ARTIK (Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı) ve Sayın Prof. 

Dr. Hami ALPAS’a (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı) 

ve tez jürisinde yer alarak tezimi değerlendiren Sayın Prof. Dr. Y. Sedat VELİOĞLU ile 

Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI’ya, sonuçların istatistiksel olarak yorumlanmasında 

yardımını aldığım Sayın Dr. Öğretim Üyesi Yahya Tuncay TUNA’ya (Namık Kemal 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi) en içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Şarap üretimi, 

örneklemesi ve örneklerin temininde yardımlarını esirgemeyen Urla Şarapçılık’a, Urla 

Şarapçılık Kurucusu Sayın Can ORTABAŞ’a, Şarap Yapımcısı Hasan DENİZ’e ve 

şarap teknikeri Kamuran SAKARYA’ya teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca hayatım 

boyunca birçok fedakarlık ve anlayış göstererek beni destekleyen, bana güç veren 

anneme, ve bu süreçte ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarıma en derin duygularla 

teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. 
 

 
Burcu ÖZTÜRK 

Ankara, Mayıs 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAY SAYFASI 

ETİK .................................................................................................................................. i 

ÖZET ................................................................................................................................ ii 

ABSTRACT .................................................................................................................... iii 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................... iv 

SİMGELER DİZİNİ ...................................................................................................... xi 

ŞEKİLLER DİZİNİ ...................................................................................................... xii 

ÇİZELGELER DİZİNİ ............................................................................................... xiv 

1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

2. KAYNAK ÖZETLERİ ............................................................................................... 3 

2.1 Şarap Yapısında Bulunan Fenolik Bileşenler ......................................................... 3 

2.1.1 Flavonoid olmayan fenolik bileşikler ................................................................... 5 

2.1.2 Flavonoidler ............................................................................................................ 7 

2.1.2.1 Antosiyaninler ..................................................................................................... 7 

2.1.2.2 Flavonoller ......................................................................................................... 10 

2.1.2.3 Tanenler ............................................................................................................. 10 

2.2 Şarapların Olgunlaştırılması ................................................................................. 13 

2.2.1 Şarapların olgunlaştırılması sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ... 14 

2.2.1.1 Antosiyanin reaksiyonları ve renge etkisi ....................................................... 14 

2.2.1.2 Tanen reaksiyonları ve tat üzerine etkisi ........................................................ 16 

2.2.1.3 Fıçıda yıllandırma sürecinde gerçekleşen reaksiyonlar ................................ 17 

2.3 Şarap Üretiminde Fıçı Kullanımı .......................................................................... 18 

2.3.1 Farklı meşe özellikleri ve şaraba katkıları ........................................................ 19 

2.3.2 Meşe fıçı üretim aşamaları .................................................................................. 23 

2.3.3 Meşenin kimyasal ve aromatik yapısı ................................................................ 27 

2.3.3.1 Selüloz ................................................................................................................ 27 

2.3.3.2 Hemiselüloz ........................................................................................................ 27 

2.3.3.3 Lignin ................................................................................................................. 28 

2.3.3.4 Tanen .................................................................................................................. 29 

2.3.3.5 Laktonlar ........................................................................................................... 30 

2.3.3.6 Meşe polifenolleri .............................................................................................. 30 

2.3.3.6.1 Meşe fıçıların polifenol bileşimini etkileyen etmenler ................................ 31 



vi 

 

2.4 Şarap Üretiminde Farklı Fıçı Uygulamalarının Şarabın Kimyasal ve                

Duyusal Özelliklerine Etkileri .............................................................................. 33 

3. MATERYAL VE YÖNTEM .................................................................................... 36 

3.1 Materyal ................................................................................................................... 36 

3.2 Yöntem ..................................................................................................................... 39 

3.2.2 Şarap analizleri .................................................................................................... 39 

3.2.2.1 Serbest SO2 tayini .............................................................................................. 39 

3.2.2.2 Uçucu asit tayini ................................................................................................ 39 

3.2.2.3 Toplam asit tayini .............................................................................................. 39 

3.2.2.4 Alkol tayini ......................................................................................................... 39 

3.2.2.5 İndirgen şeker tayini ......................................................................................... 39 

3.2.2.6 Renk tayini ......................................................................................................... 39 

3.2.2.7 Monomerik antosiyanin tayini ......................................................................... 39 

3.2.2.8 Toplam antosiyanin tayini ................................................................................ 40 

3.2.2.9 Toplam fenolik madde tayini ........................................................................... 41 

3.2.2.10 Bazı fenolik bileşiklerin dağılımı ................................................................... 41 

3.2.2.10.1 Standartların hazırlanması ......................................................................... 41 

3.2.2.10.2 Örneklerin hazırlanması ............................................................................. 42 

3.2.2.11 Duyusal analiz ................................................................................................. 44 

3.2.2.12 İstatistiksel analiz ............................................................................................ 44 

4. BULGULAR .............................................................................................................. 45 

4.1 Şarapların Genel Kimyasal Özellikleri ................................................................. 45 

4.2 Renk Tayini ............................................................................................................. 51 

4.3 Monomerik Antosiyanin ......................................................................................... 66 

4.4 Toplam Antosiyanin ................................................................................................ 72 

4.5 Toplam Fenolik Madde .......................................................................................... 86 

4.6 Fenolik Bileşenler .................................................................................................... 92 

4.7 Duyusal Analiz ....................................................................................................... 125 

5. SONUÇ ..................................................................................................................... 148 

KAYNAKLAR ............................................................................................................ 151 

EKLER ......................................................................................................................... 158 

EK 1 Farklı yanıklık oranlarının fıçıya ve şaraba kattığı özellikler  ..................... 158 

EK 2 Toplam fenolik madde tayininde kullanılan gallik asit standart eğrisi ........ 160 

EK 3 Epigallokateşin standart eğrisi ......................................................................... 161 



vii 

 

EK 4 Epikateşin standart eğrisi ................................................................................. 162 

EK 5 Kaemferol standart eğrisi ................................................................................. 163 

EK 6 +Kateşin standart eğrisi .................................................................................... 164 

EK 7 Kafeik asit standart eğrisi ................................................................................. 165 

EK 8 p- Kumarik asit standart eğrisi ........................................................................ 166 

EK 9 trans Ferulik asit standart eğrisi ...................................................................... 167 

EK 10  2-hidroksisinamik asit standart eğrisi .......................................................... 168 

EK 11 4- hidroksibenzoik asit standart eğrisi .......................................................... 169 

EK 12  3-4 dihidroksi benzaldehit standart eğrisi ................................................... 170 

EK 13 Cabernet Sauvignon şarabı 0. Ay 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC 

kromatogramları (2015 rekolte) .................................................................... 171 

EK 14 Medium Long Open fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon               

şarabı 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ... 172 

EK 15 Medium Long Open fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon              

şarabı 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ... 173 

EK 16 Cabernet Sauvignon şarabı 0. Ay 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC 

kromatogramları (2016 rekolte) .................................................................... 174 

EK 17 Medium Long Open fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon              

şarabı 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ... 175 

EK 18 Medium Long Open fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon               

şarabı 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ... 176 

EK 19 Medium Long fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı                

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .............. 177 

EK 20 Medium Long fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı               

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .............. 178 

EK 21 Medium Long fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı                 

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) .............. 179 

EK 22 Medium Long fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı               

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) .............. 180 

EK 23 Medium + fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı 280,                

320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ...................... 181 

EK 24 Medium + fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı                      

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .............. 182 

EK 25 Medium + fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı                           

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) .............. 183 

EK 26 Medium + fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarabı                      

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) .............. 184 



viii 

 

EK 27 Merlot şarabı 0. Ay 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları              

(2015 rekolte) ................................................................................................... 185 

EK 28 Medium Long Open 1 senelik fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı                

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .............. 186 

EK 29 Medium Long Open 1 senelik fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı  

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .............. 187 

EK 30 Merlot şarabı 0. Ay 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları             

(2016 rekolte) ................................................................................................... 188 

EK 31 Medium Long Open 1 senelik fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Merlot                          

şarabı 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ... 189 

EK 32 Medium Long Open 1 senelik fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Merlot                    

şarabı 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ... 190 

EK 33 Medium Long Open 0 fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280,                

320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ...................... 191 

EK 34 Medium Long Open 0 fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280,                

320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ...................... 192 

EK 35 Medium Long Open 0 fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280,              

320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ...................... 193 

EK 36 Medium Long Open 0 fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280,                 

320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ...................... 194 

EK 37 Medium Long 0 fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280, 320 ve                 

360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .................................. 195 

EK 38 Medium Long 0 fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280, 320 ve               

360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .................................. 199 

EK 39 Medium Long 0 fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280, 320 ve                

360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) .................................. 197 

EK 40 Medium Long 0 fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Merlot şarabı 280, 320 ve                

360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) .................................. 198 

EK 41 Petit Verdot şarabı 0. Ay 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC                          

kromatogramları (2015 rekolte) .................................................................... 199 

EK 42 High Toasted fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı 280, 320                    

ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ............................. 200 

EK 43 High Toasted fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı 280, 320                 

ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ............................. 201 

EK 44 Petit Verdot şarabı 0. Ay 280, 320 ve 360 nm’deki HPLC                 

kromatogramları (2016 rekolte) .................................................................... 202 

EK 45 High Toasted fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı 280, 320               

ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ............................. 203 

EK 46 High Toasted fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı 280, 320                

ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ............................. 204 



ix 

 

EK 47 Medium Toasted fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı 280,                   

320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) ...................... 205 

EK 48. Medium Toasted fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı                        

280, 320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2015 rekolte) .............. 206 

EK 49 Medium Toasted fıçıda 6 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı 280,              

320 ve 360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) ...................... 207 

EK 50 Medium Toasted fıçıda 12 ay olgunlaştırılan Petit Verdot şarabı 280,                   

320 ve   360 nm’deki HPLC kromatogramları (2016 rekolte) .................... 208 

EK 51 Duyusal analiz değerlendirme tablosu .......................................................... 209 

EK 52 Tanımlayıcı duyusal analiz fişi ....................................................................... 210 

ÖZGEÇMİŞ .  ............................................................................................................... 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

 

SİMGELER DİZİNİ 

 

SO2     Kükürtdioksit 

NaOH     Sodyumhidroksit 

º C     Santigrat 

μg/L     Mikrogram/Litre 

g/L     Gram/Litre 

mg/L     Miligram/Litre 

 

Kısaltmalar 

A
+    

                                                   (+) yüklü antosiyanin molekülü 

A
- 
                          (-) yüklü antosiyanin molekülü 

T+                                                      (+) yüklü tanen molekülü 

T-                                                       (-) yüklü tanen molekülü 

TA               Tanen-antosiyanin kompleksi 

AT               Antosiyanin-tanen kompleksi 

ML               Medium Long Toast  

MLO                          Medium Long Open Toast 

M+               Medium Plus Toast 

HT               High Toast 

GA                Gallik Asit Eşdeğeri 

 

 

 

 

 



xi 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 2.1Şarap kalitesi açısından önemli bileşenlerin kırmızı üzüm kısımlarındaki 

dağılımı........................................................................................................... 3 
Şekil 2.2 Temel fenol yapısı.............................................................................................. 4 
Şekil 2.3 Üzüm ve şarap yapısında bulunan fenolik asitler .............................................. 5 
Şekil 2.4 Şarap yapısında bulunan uçucu fenoller ............................................................ 6 

Şekil 2.5 Temel flavonoid iskelet yapısı ........................................................................... 7 
Şekil 2.6 Üzüm ve şaraplarda bulunan antosiyanidinlerin yapısı ..................................... 8 
Şekil 2.7 Şarap yapısındaki antosiyaninlerin kimyasal yapı dengesi ................................ 9 
Şekil 2.8 Flavonollerin kimyasal yapıları ....................................................................... 10 
Şekil 2.9 Fenolik asit (a,b), gallotanen (c) ve ellajitanen (d) yapıları ............................. 11 

Şekil 2.10 Kateşinlerin genel yapısı ................................................................................ 12 

Şekil 2.11 Malvidin-3-o-glikozidi proantosiyanidin türevleri örnekleri ......................... 15 
Şekil 2.12 Meşe fıçı üretim diyagramı ............................................................................ 25 

Şekil 2.13 Fıçıda yıllandırılan şarapta Brettanomyces gelişimi üzerine meşe     

selülozunun parçalanma etkisi ..................................................................... 27 
Şekil 2.14  Isının meşedeki lignin üzerine etkisi............................................................. 28 
Şekil 2.15 Şarap ve içkilerde tanen oksidasyonunun etkisi ............................................ 29 

Şekil 4.1 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk                

yoğunluğu değişimleri (2015) ...................................................................... 52 

Şekil 4.2 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk tonu, 

%sarılık, kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2015) ............................. 52 

Şekil 4.3 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk              

yoğunluğu değişimleri (2016) ...................................................................... 55 

Şekil 4.4 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk tonu, 

%sarılık, kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2016) ............................. 55 

Şekil 4.5 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk yoğunluğu                 

değişimleri (2015) ........................................................................................ 57 

Şekil 4.6 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk tonu, %sarılık,              

kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2015) ............................................ 58 

Şekil 4.7 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk yoğunluğu                  

değişimleri (2016) ........................................................................................ 59 

Şekil 4.8 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk tonu, %sarılık,                 

kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2016) ............................................ 60 

Şekil 4.9 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk yoğunluğu 

değişimleri (2015) ........................................................................................ 61 

Şekil 4.10 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk tonu,                      

%sarılık, kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2015) .............................. 62 

Şekil 4.11 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk yoğunluğu 

değişimleri (2016) ......................................................................................... 63 

Şekil 4.12 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk tonu,                   

%sarılık, kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2016) .............................. 64 

Şekil 4.13 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları monomer 

antosiyanin miktarlarındaki değişim (2015-2016) ........................................ 68 

Şekil 4.14 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları monomer antosiyanin 

miktarlarındaki değişim (2015-2016) ........................................................... 70 



xii 

 

Şekil 4.15 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları monomer                  

antosiyanin miktarlarındaki değişim (2015-2016) ........................................ 71 

Şekil 4.16 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları toplam 

antosiyanin, antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment 

miktarlarındaki değişim (2015) ..................................................................... 74 

Şekil 4.17 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları toplam 

antosiyanin, antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment 

miktarlarındaki değişim (2016) ..................................................................... 76 

Şekil 4.18 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları toplam antosiyanin, 

antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment miktarlarındaki 

değişim (2015) .............................................................................................. 78 

Şekil 4.19 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları toplam antosiyanin, 

antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment                   

miktarlarındaki değişim (2016) ..................................................................... 80 

Şekil 4.20 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları toplam                   

antosiyanin, antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli                       

pigment miktarlarındaki değişim (2015) ....................................................... 82 

Şekil 4.21 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları toplam antosiyanin, 

antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment miktarlarındaki 

değişim (2016) .............................................................................................. 83 

Şekil 4.22 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları toplam              

fenolik madde miktarlarındaki değişim ........................................................ 88 

Şekil 4.23 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları toplam fenolik madde 

miktarlarındaki değişim ................................................................................ 89 

Şekil 4.24 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları toplam fenolik               

madde miktarlarındaki değişim  .................................................................... 90 

Şekil 4.25  Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı               

fenolik bileşen miktarlarındaki değişim (2015) ............................................ 96 

Şekil 4.26 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları                    

epikateşin miktarındaki değişim (2015) ........................................................ 96 

Şekil 4.27 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı                   

fenolik bileşen miktarlarındaki değişim (2015) ............................................ 97 

Şekil 4.28 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı                   

fenolik bileşen miktarlarındaki değişim (2016) .......................................... 101 

Şekil 4.29 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları                  

epikateşin miktarındaki değişim (2016) ...................................................... 101 

Şekil 4.30 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı                 

fenolik bileşen miktarlarındaki değişim (2016) .......................................... 102 

Şekil 4.31 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) ................................................................... 106 

Şekil 4.32 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) ................................................................... 106 

Şekil 4.33 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) ................................................................... 107 

Şekil 4.34 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları 4-Hidroksibenzoik                        

asit miktarındaki değişim (2015) ................................................................ 107 

Şekil 4.35 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) ................................................................... 111 



xiii 

 

Şekil 4.36 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) ................................................................... 111 

Şekil 4.37 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) ................................................................... 112 

Şekil 4.38 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik                

bileşen miktarlarındaki değişim (2015) ...................................................... 115 

Şekil 4.39 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik                  

bileşen miktarlarındaki değişim (2015) ...................................................... 115 

Şekil 4.40 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik                   

bileşen miktarlarındaki değişim (2015) ...................................................... 116 

Şekil 4.41 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları 4-Hidroksibenzoik              

asit miktarındaki değişim (2015) ................................................................ 116 

Şekil 4.42 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik             

bileşen miktarlarındaki değişim (2016) ...................................................... 120 

Şekil 4.43 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik             

bileşen miktarlarındaki değişim (2016) ...................................................... 120 

Şekil 4.44 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik               

bileşen miktarlarındaki değişim (2016) ...................................................... 121 

Şekil 4.45 6 ay fıçıda olgunlaştırılmış Cabernet Sauvignon şaraplarının lezzet             

profilleri (2016) ........................................................................................... 132 

Şekil 4.46 12 ay fıçıda olgunlaştırılmış Cabernet Sauvignon şaraplarının lezzet      

profilleri (2016) ........................................................................................... 132 

Şekil 4.47 6 ay fıçıda olgunlaştırılmış Merlot şaraplarının lezzet profilleri                   

(2016) .......................................................................................................... 138 

Şekil 4.48 12 ay fıçıda olgunlaştırılmış Merlot şaraplarının lezzet profilleri                

(2016) .......................................................................................................... 138 

Şekil 4.49 6 ay fıçıda olgunlaştırılmış Petit Verdot şaraplarının lezzet profilleri              

(2016) .......................................................................................................... 144 

Şekil 4.50 12 ay fıçıda olgunlaştırılmış Petit Verdot şaraplarının lezzet profilleri                

(2016) .......................................................................................................... 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

Çizelge 2.1 Yaz ve baharda elde edilen meşe odunlarının ortalama kompozisyonu ...... 20 

Çizelge 2.2 Coğrafi kökenin Fransız meşesi üzerine etkileri .......................................... 22 

Çizelge 2.3 Avrupa ve Amerikan meşelerinin ortalama bileşimi ................................... 22 

Çizelge 2.4 Isıl işlem şiddetinin meşe talaşlarında aromatik aldehit oluşumu                       

üzerine etkisi .............................................................................................. 29 

Çizelge 2.5 Şarapta bulunan meşe aromalarındaki değişimin temel etmenleri .............. 34 

Çizelge 3.1 2015 rekoltesi şıra ve şarapların genel kimyasal özellikleri ........................ 36 

Çizelge 3.2 2016 rekoltesi şıra ve şarap genel kimyasal özellikleri ............................... 37 

Çizelge 3.3 Uygulamada kullanılan fıçı özellikleri......................................................... 37 

Çizelge 3.4 Fenolik bileşik standartlarına ait alıkonma zamanı, maksimum                

absorbans kalibrasyon aralığı, R
2
, LOD ve LOQ değerleri ....................... 42 

Çizelge 3.5 Fenolik bileşikler için HPLC gradient sistem çözücü akış                   

konsantrasyonu .......................................................................................... 43 

Çizelge 4.1 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının genel kimyasal                   

analiz sonuçları .......................................................................................... 46 
Çizelge  4.2 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının genel kimyasal                    

analiz sonuçları .......................................................................................... 46 

Çizelge  4.3 2015 rekoltesi Merlot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları ........... 47 
Çizelge  4.4 2016 reekoltesi Merlot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları ......... 47 

Çizelge  4.5 2015 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları .. 48 
Çizelge  4.6 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları  . 49 
Çizelge 4.7 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının renk tayini sonuçları ....... 51 

Çizelge 4.8 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının renk tayini sonuçları ....... 53 
Çizelge 4.9 2015 rekoltesi Merlot şaraplarının renk tayini sonuçları ............................. 56 

Çizelge 4.10 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının renk tayini sonuçları ........................... 58 
Çizelge 4.11 2015 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının renk tayini sonuçları................... 60 

Çizelge 4.12 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının renk tayini sonuçları................... 62 
Çizelge 4.13 Cabernet Sauvignon şaraplarının monomer antosiyanin miktarları........... 68 
Çizelge 4.14 Merlot şaraplarının monomer antosiyanin miktarları ................................ 68 
Çizelge 4.15 Petit Verdot şaraplarının monomer antosiyanin miktarları ........................ 70 

Çizelge 4.16 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şarapları toplam antosiyanin                  

analiz sonuçları .......................................................................................... 72 
Çizelge 4.17 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şarapları toplam antosiyanin                

analiz sonuçları .......................................................................................... 74 
Çizelge 4.18 2015 rekoltesi Merlot şarapları toplam antosiyanin analiz sonuçları ........ 76 

Çizelge 4.19 2016 rekoltesi Merlot şarapları toplam antosiyanin analiz sonuçları ........ 78 
Çizelge 4.20 2015 rekoltesi Petit Verdot şarapları toplam antosiyanin analiz                

sonuçları  .................................................................................................... 80 
Çizelge 4.21 2016 rekoltesi Petit Verdot şarapları toplam antosiyanin analiz                    

sonuçları  .................................................................................................... 82 
Çizelge 4.22 Cabernet Sauvignon şarapları toplam fenolik madde analiz sonuçları ...... 86 
Çizelge 4.23 Merlot şarapları toplam fenolik madde analiz sonuçları.......................... 888 

Çizelge 4.24 Petit Verdot şarapları toplam fenolik madde analiz sonuçları ................... 89 
Çizelge 4.25 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarına ait fenolik madde              

bileşimi  ...................................................................................................... 94 



xv 

 

Çizelge 4.26 2016 rekoltesiCabernet Sauvignon şaraplarına ait fenolik madde               

bileşimi  ...................................................................................................... 99 
Çizelge 4.27 2015 rekoltesi Merlot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi ................. 104 
Çizelge 4.28 2016 rekoltesi Merlot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi ................. 109 
Çizelge 4.29 2015 rejkoltesi Petit Verdot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi ........ 113 
Çizelge 4.30 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi ......... 118 

Çizelge 4.31 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının 100 puan sistemine           

göre duyusal analiz değerlendirmesi ........................................................ 126 
Çizelge 4.32 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının 100 puan sistemine              

göre duyusal analiz değerlendirmesi ........................................................ 127 
Çizelge 4.33 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının tanımlayıcı duyusal            

analiz değerlendirmesi  ............................................................................ 130 
Çizelge 4.34 2015 rekoltesi Merlot şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal            

analiz değerlendirmesi  .......................................................................... 1334 

Çizelge 4.35 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal             

analiz değerlendirmesi (2016) ................................................................. 134 
Çizelge 4.36 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının 9 puan sistemine göre tanımlayıcı 

duyusal analiz değerlendirmesi ................................................................ 136 

Çizelge 4.37 2015 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının 100 puan sistemine göre             

duyusal analiz değerlendirmesi ................................................................ 139 

Çizelge 4.38 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının 100 puan sistemine göre              

duyusal analiz değerlendirmesi ................................................................ 140 
Çizelge 4.39 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının 9 puan sistemine göre                   

tanımlayıcı duyusal analiz değerlendirmesi ............................................. 142 
 

 



 

1 

 

1. GİRİŞ 

Fenolik maddeler bitkilerin yapısında bulunan ikincil metabolitlerdendir. Bitkiyi UV 

ışınlarının etkisinden koruma, pigmentasyon (renklendirme), patojen 

mikroorganizmalarla savaşma (antifungal etki) gibi çeşitli amaçlarla, esansiyel amino 

asitlerden, fenilalaninden fenilpropanoid biyolojik iz yolu vasıtasıyla üretilmektedirler 

(Kennedy 2008). Fenolik bileşenlerin şarap içerisindeki miktarları çeşitli faktörlere 

bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu etmenlerden en önemlisi ise şarap yapım 

tekniğinin son aşamalarından olan şarabın fıçıda yıllandırılmasıdır (Kennedy 2008, 

Va´zquez vd. 2010).  

Şarabın fıçıda olgunlaştırılması esnasında, oldukça karmaşık yapıda çeşitli kimyasal 

değişimler gerçekleşmekte, sert, tırmalayıcı özellikteki tanen miktarındaki düşüşle 

birlikte tatta yumuşama gözlenmektedir. Şarabın içerisinde bekletilmesi sırasında fıçıda 

temelde iki durum gerçekleşmektedir. Fıçı şarabın içine çok yavaş bir şekilde oksijen 

girişini sağlarken, aynı zamanda fıçının cinsine ve yeniliğine bağlı olarak şaraba farklı 

oranlarda odunsu karakter katmaktadır (Jackson 2008). 

Fıçıda olgunlaştırma süresince önemli miktarda fıçı kökenli polifenol ekstrakte olarak 

şarap yapısına geçmektedir (Arfelli vd. 2007). Şarabın fıçıda olgunlaştırılması, renk 

yoğunluğu ile stabilitesi ve antioksidan kapasitenin artışına katkı sağlayarak şarabın 

dayanıklılığını, sağlığa olan yarayışını artıran ve günümüzde yaygın olarak uygulanan 

bir teknolojik işlem basamağıdır (Alañón vd. 2011, Alañón vd. 2013). 

Fıçı yapımında kullanılan ahşabın yapısal özellikleri (tanecik yapısı, gözeneklilik, 

geçirgenlik), kimyasal bileşimi (fenolik maddeler ve uçucu bileşenler) meşe fıçının 

şarap yapısında oluşturduğu fizikokimyasal ve organoleptik gelişim üzerinde farklılık 

yaratmaktadır (Garde- Cerdan vd. 2010, Dumitriu vd. 2014). Fıçıdan ekstrakte olan 

bileşenlerin çeşit ve miktarları; fıçının coğrafi kökeni, fıçı latalarının kurutma tekniği, 

fıçının yanma oranı ve fıçının yaşına göre değişim göstermektedir. Şarap yıllandırmada 

kullanılan fıçılar, genellikle meşenin coğrafi kökenine ve fıçı üretim tekniği ile birlikte 

üretilen şarabın üzüm türüne uygunluğuna göre seçilmektedir. Fıçı üretim 
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aşamalarından olan yakma işlemi ahşabın kimyasal bileşiminde antioksidan kapasitesini 

etkileyen değişimlere yol açtığından önemli bir uygulamadır (Doussot vd. 2002).  

Gerçekleştirilen çalışmada farklı yanıklık oranları ve farklı yaşa sahip fıçıların 1 senelik 

zaman diliminde kırmızı şaraplara olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla Urla bölgesi 

bağlarında yetiştirilen Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot üzümlerinden 

üretilen şaraplar 1 sene boyunca farklı özelliklerdeki meşe fıçılarda olgunlaştırılmıştır. 

Şaraplardan fermantasyon sonrası, fıçıda 6 ve 12 ay bekletme sonrası numuneler 

alınarak temel şarap analizleri uygulanmıştır. Temel şarap analizlerine ilave olarak 

toplam fenolik bileşen, renk, antosiyanin tayinleri yapılarak HPLC tekniği ile farklı 

fenolik maddelerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Fizikokimyasal özellikler dışında, farklı 

fıçı uygulamalarının şarapların duyusal özelliklerine etkisi de incelenmiştir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ  

2.1 Şarap Yapısında Bulunan Fenolik Bileşenler 

Bitkilerin yapısında ikincil metabolitler olarak üretilen fenolik bileşenler, bitkileri UV 

ışınlarının etkisinden koruma, pigmentasyon (renklendirme), patojen 

mikroorganizmalarla savaşma (antifungal etki) gibi çeşitli amaçlarla, esansiyel amino 

asitlerden, fenilalaninden fenilpropanoid biyolojik izyolu vasıtasıyla üretilmektedirler 

(Kennedy 2008). Üzüm yapısında bulunan fenolik bileşen konsantrasyonu üzüm 

gelişimiyle birlikte artış göstermektedir. Meyve gelişimi sırasında ben düşme aşamasına 

kadar tanen ve hidroksisinamik asitler artmakta, ben düşmeyle birlikte olgunlaşma 

aşamasına kadar antosiyanin birikimi hızlanmaktadır (Şekil 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 2.1 Şarap kalitesi açısından önemli bileşenlerin kırmızı üzüm kısımlarındaki 

dağılımı (Kennedy 2008) 

 

 

Kabuk (Ekzokarp): 

 Antosiyaninler 

 Tanenler (Proantosiyanidinler ve kateşin) 

 Aroma bileşenleri 

(Üzüm fenolik bileşiminin yaklaşık %50’si bu  

kısımda yer almaktadır) 

 

 

Pulp (Mezokarp): 

 Su,  

 Organik asitler (tartarik, malik, vs) 

 Şekerler (glikoz, fruktoz) 

 Proteinler ve serbest amino asitler 

 Pektinler 

 Fosfolipitler 

 Aroma bileşenleri 

 Hidroksisinamikasitlerin tartarik 
asit esterleri 

(Üzüm fenolik bileşiminin yaklaşık 

%5’i bu kısımda yer almaktadır) 

 

Çekirdek: 

 Prosiyanidinler 

(Üzüm fenolik bileşiminin yaklaşık %20-

70’i bu kısımda bulunmaktadır) 
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Enoloji açısından önemli rol oynayan fenolik bileşenler, kırmızı ve beyaz şarapların 

farklı özellik (renk ve lezzet) göstermelerinden sorumludur (Jackson 2008). Fenolik 

bileşikler beyaz şaraplar açısından da önemli olmakla birlikte, kırmızı şaraplarda daha 

yüksek konsantrasyonda bulunmalarından dolayı, kırmızı şarapların karakter ve kalite 

özellikleri bakımından en önemli bileşenlerdendir.  

Şarap yapısında bulunan fenolik bileşenler; görüntü, tat, şarabın ağızda bıraktığı his, 

aroma gibi şarabın duyusal özelliklerini etkiledikleri gibi, antimikrobiyal etki ve 

antioksidan aktivitelerinden dolayı şarabın yıllandırılabilme özelliklerini belirlemekte 

ve başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu özellik 

göstermektedir (Ribéreau-Gayon vd. 2006, Jackson 2008). Fenolik bileşenlerin şarap 

içerisindeki miktarları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Üzüm 

çeşidi, bağcılık uygulamaları (gübreleme, sulama, toprak yapısı, vb), iklim (güneşli ve 

yağışlı gün sayıları, gece- gündüz sıcaklık farkları), şarap yapım teknikleri 

(fermantasyon sıcaklığı, maya çeşidi, enzim uygulamaları, termovinifikasyon alkol 

konsantrasyonu, fıçı ve talaş kullanımı) gibi pek çok etmen şarabın yapısında bulunan 

fenolik bileşen kompozisyonunu ve miktarlarını etkilemektedir (Kennedy 2008, 

Va´zquez vd. 2010). 

Kimyasal açıdan fenolik bileşenler, temel yapı taşı olarak bir ya da daha fazla sayıda 

hidroksil grubu bağlanmış benzen halkası içermektedir (Şekil 2.2). 

 

 

Şekil 2.2 Temel fenol yapısı (Jackson 2008) 

Fenolik bileşenler çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Molekül büyüklüğü açısından ele 

alındığında yapılarında tek aromatik halka içeren basit fenoller ve yapılarında birden 

fazla aromatik halka içeren polifenoller olmak üzere iki grupta incelenebilirler. Yapısal 

açıdan bakıldığında molekül yapısındaki fenolik alt birimlerin sayısı ve oryantasyonuna 
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bağlı olarak kategorize edilmektedirler. Aromatik yapıya bağlı olan hidroksil 

gruplarının sayısı ve yerleri fenolik maddelerin çeşitliliğini sağlamaktadır. Fenolik 

bileşenler flavonoid (difenilpropanoidler) ve flavonoid olmayan (fenilpropanoidler) 

bileşenler olarak iki temel sınıfa ayrılmaktadır (Kennedy vd. 2006, Fanzone vd. 2011). 

2.1.1 Flavonoid olmayan fenolik bileşikler 

Flavonoid olmayan fenolikler, flavonoid olanlara göre daha basit bir kimyasal yapıya 

sahiptir (Ribéreau-Gayonvd. 2006). Temel benzen halkasına bağlı bir ya da üç 

karbondan oluşan C1C6 veya C3C6 yapısına sahiptirler (Şekil 2.3). 

                                                    

(a) Benzoik asitler                  (b) Sinamik asitler 

R2 R3   R4    R5 

p-Hidroksibenzoik asit H H   OH    H             p-Kumarik asit 

Protokateşik asit  H OH   OH    H             Kafeik asit 

Vanilik asit   H OCH3   OH    H              Ferulik asit 

Gallik asit   H OH   OH     OH  

Şirinjik asit   H OCH3   OH    OCH3             Sinapik asit 

Salisilik asit   OH H   H    H 

Gentisik asit   OH H   H    OH 

Şekil 2.3 Üzüm ve şarap yapısında bulunan fenolik asitler (Ribéreau-Gayon vd. 2006) 

Fıçıda yıllandırılmayan şaraplarda hidroksisinamik ve hidroksibenzoik asit türevleri 

temel flavonoid olmayan bileşenleri oluşturmaktadır. Bu yapılar pulp ve kabuğun hücre 

vakuollerinde depolanmakta ve üzüm çatlatılması sırasında şıraya geçmektedirler 

(Jackson 2008). Tek başlarına bulunmalarından ziyade temelde tartarik asit esterleri 
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halinde bulunurlar. Aynı zamanda şekerlere, çeşitli alkollere veya diğer organik asitlere 

de bağlı halde bulunabilirler.  

Kırmızı şarapta bulunan etil fenoller ve etil gaiakolün hayvansı kokulara, beyaz şarapta 

bulunan vinil fenollerin guaj boya kokusuna benzer kokuya sahip olduğu bilinmektedir. 

Bu durumun p- kumarik ve ferulik asidin parçalanmasından kaynaklandığı saptanmıştır. 

Fıçı imalatı sırasında meşeye uygulanan ısıl işlem ligninlerin parçalanarak tütsü, yanık, 

ısıl işlem aromalarına sahip gaiakol, metil gaiakol, propil gaiakol, şirinjol ve metil 

şirinjol gibi bileşenler ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.4). Söz konusu bileşenler yeni 

fıçılarda yıllandırılan şaraplara karakteristik bir aroma vermektedir (Ribéreau-Gayon 

vd. 2006).                         

       

       İsim   Kaynak 

 

       Etil fenol  Kırmızı şarap 
       Vinil fenol  Beyaz şarap 

 

 

 

 

     Gaiakol  Ahşap 

     Metil gaiakol  Ahşap 

     Etil gaiakol  Kırmızı şarap 

     Vinil gaiakol  Beyaz şarap 

     Propil gaiakol               Ahşap 

     Allil gaiakol  Ahşap 

 

 

       

      Şirinjol  Ahşap 

      Metil şirinjol  Ahşap 

 

 

          Şekil 2.4 Şarap yapısında bulunan uçucu fenoller (Ribéreau-Gayon vd. 2006) 

Sinamik asitlerin türevi olarak bilinen kumarinler meşe yapısında bulunan 

bileşenlerdendir. Kumarinler meşede yıllanmış şaraplarda az miktarda bulunsalar da 

organoleptik karakteri (glikozit halde acı, aglikon halde asidik ) etkiler (Jackson 2008). 
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Üzüm, şarap ve meşe yapısında daha karmaşık bir yapıya sahip stilbenler olarak bilinen 

polifenol grubu da bulunmaktadır. Çoğunlukla üzümü çeşitli dış etkilere karşı koruma 

amacıyla üzüm kabuğunda üretilen resveratrol stilbenler arasında yer alan en temel 

bileşendir. Maserasyona tabi tutulduğundan, özellikle kırmızı şaraplarda beyaz 

şaraplardan daha yüksek oranda bulunan resveratrolün sağlığa birçok yararlı etkisi 

olduğu kaydedilmiştir (Ribéreau-Gayon vd. 2006). 

2.1.2 Flavonoidler 

Flavonoidler üzüm ve şarap yapısında bulunan fenolik bileşenler arasında en önemli 

gruptur. Oksijen içeren heterosiklik bir halkaya bağlı iki fenol grubu içeren moleküller 

olarak karakterize edilirler (Şekil 2.5).  Merkezi halkanın oksidasyon derecesine ve 

sahip oldukları hidroksil ve metoksil grubu sayısına bağlı olarak oligomerik ve 

polimerik şekilde bulunabilirler (Kennedy 2006, Fang 2007, Jackson 2008). 

 

Şekil 2.5 Temel flavonoid iskelet yapısı (Jackson 2008) 

Şarapta renkten, ağız hissinden ve yıllandırılabilme özelliklerinden sorumlu olan 

flavonoidler; flavonoller, tanenler (flavan-3-oller ve proantosiyanidinler) ve 

antosiyaninler olmak üzere üç temel grupta incelenirler (Kennedy vd. 2006). 

2.1.2.1 Antosiyaninler 

Şaraplarda kırmızı renkten sorumlu olan antosiyaninler, üzümlerin genellikle kabuk 

kısımlarında (Teinturier üzümlerinin pulp kısmında) yer almakta ve maserasyon (cibre 

fermantasyonu) aşamasında şarap yapısına geçmektedir. Araştırmalar antosiyaninlerin 

üzümün olgunlaşması sırasında oluştuğunu ve üretim yılı, gelişme koşulları (bağ 
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uygulamaları) gibi çeşitli faktörlerden etkilendiklerini ortaya koymuştur (Kennedy vd. 

2006). 

Antosiyaninler suda çözünebilirler. Serbest halde (aglikon) bulunduklarında 

antosiyanidin, şeker molekülü ile bağlanmış halde (glikozit) bulunduklarında 

antosiyanin adını alırlar. Glikozit (antosiyanin) formu aglikon (antosiyanidin) 

formundan çok daha dayanıklıdır (Harborne ve Williams 2001, Ribéreau-Gayon vd. 

2006). Üzümde bulunan temel antosiyanidin pigmentleri malvidin, siyanidin, peonidin, 

petunidin ve delfinidindir (Şekil 2.6). Antosiyanin molekülündeki hidroksil grubu (-OH) 

sayısı arttıkça renk maviye doğru dönmekte, metoksil grubu (-OCH3) sayısındaki artış 

kırmızı tonun güçlenmesine neden olmaktadır. 

 

 

Şekil 2.6 Üzüm ve şaraplarda bulunan antosiyanidinlerin yapısı ( Ribéreau-Gayon vd. 

2006) 

Antosiyaninler, Vitis vinifera türlerinde monoglikozit, Amerikan türlerinde (V. riperia 

ve V.rupestris) ve hibritlerde ise diglikozit yapıda bulunmaktadır. Bu özellik kaliteyi 

izlemek için olduğu gibi Fransız apellasyon sisteminde belirlenmiş geleneksel üzüm 

türlerinin kullanılmasının kontrolünde önemli rol oynamaktadır (Ribéreau-Gayon vd.. 

2006). 

Genç şaraplarda antosiyaninler 5 temel molekül yapısı içinde dinamik bir denge 

halindedir ve bunların birisi kükürtdiokside bağlı, dördü serbest haldedir (Şekil 2.7). 

Şarabın kırmızı rengi küçük miktarda bulunan flavilyum yapısından kaynaklanmaktadır. 

Bu yapı pH ve serbest kükürtdioksit miktarına bağlıdır. Düşük pH flavilyum miktarını 

artırarak kırmızılık oranını güçlendirmektedir. Düşük pH, aynı zamanda glikozid 

bağının kırılıp, şeker ve aglikon yapısının ayrılmasına yol açmaktadır. Ph yükseldiğinde 
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renk yoğunluğu ve flavilyum yüzdesi hızla düşmektedir. Şarap pH’ı 3,4-3,6 civarında 

yapıda bulunan antosiyaninlerin %20-25i flavilyumken, pH 4’e çıktığında flavilyum 

yüzdesi %10a inmektedir. Mavi –viyole rengin geçişi yüksek Ph’ya sahip şaraplarda 

kinoidal yapının hafif artışından kaynaklanır. Tüm bunların ötesinde genç kırmızı 

şarapların rengi temelde pH değil, serbest kükürtdioksit (renk açıcı) miktarına bağlıdır. 

Antosiyaninlerin serbest SO2 ile tepkimesi geri dönüşümlüdür ve sonuçta oluşan bileşik 

renksiz görünüme sahip bisülfit katyonudur. Hidrate olmuş antosiyaninler (karbinol) 

renksizdir ve oksidasyona dayanıksızdır, kimyasal olarak tutarsızdır (Canbaş 1983, 

Ribéreau-Gayon vd. 2006, Jackson 2008).  

 

Şekil 2.7 Şarap yapısındaki antosiyaninlerin kimyasal yapı dengesi (Jackson 2008) 

Antosiyaninlerin kendi aralarında kompleks oluşturmasına self-asosiasyon, diğer 

organik bileşiklerle (özellikle flavonoid ve flavonoid olmayan bileşikler, organik asitler, 
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amino asitler, polisakkaritler, gibi) kompleks oluşturmasına kopigmentasyon adı verilir. 

Her iki durum da renk yoğunluğunu ve renk tonu etkilenir. Self asosiasyon üzümde renk 

oluşumunda, kopigmantasyon genç kırmızı şaraplarda morumsu tonlarda renk 

oluşumuna etkilidir (Kelebek ve Canbaş 2005). 

2.1.2.2 Flavonoller 

Hem kırmızı hem de beyaz üzümlerin kabuğunda bulunan sarı pigmentler olan 

flavonoller en yaygın bulunan flavonoid fenolik bileşiklerdendir. Üzümlerde glikozit 

yapısında bulunan flavonoller, kamferol, kuersetin ve mirisetin olmak üzere 3 temel 

yapıda bulunmaktadır (Şekil 2.8). Kırmızı üzümlerde bu yapıların tamamı bulunmakla 

birlikte beyazlarda ilk ikisi bulunur.  

 

 

 

 

Aglikon ismi 

 

 

Kamferol 

Kuarsetin 

 

Mirisetin 

 

Şekil 2.8 Flavonollerin kimyasal yapıları ( Ribéreau-Gayon vd. 2006) 

2.1.2.3 Tanenler 

Tanenler, proteinler ve polisakkaritler gibi diğer bitki polimerleriyle stabil 

kombinasyonlar oluşturma kabiliyetine sahip bileşikler olarak bilinmektedir. Bilinen en 

temel özellikleri, tükürükteki glikoproteinlerle ve prolince zengin proteinlerle birleşerek 

ağızda buruk his bırakmaları, şarap durultma aşamasında protein bazlı durultma 

ajanlarına bağlanarak durultmaya yardımcı olması ve enzimlerin proteinli kısımlarıyla 

bağlanmasıdır (Saucier vd. 2001, Ribéreau-Gayon vd. 2006). Seyreltik alkol 

çözeltilerinde çözünebildiklerinden şarap, brendi gibi içkilerde çözünürler. Okside 
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olabilmesi ve şarabın tadına olan katkılarından dolayı şarapların yıllandırılmasında 

önemli bileşiklerdendir.  

 

Tanenler, kimyasal olarak, hidrolize olabilen tanenler ve kondanse tanenler (kateşik 

tanenler) olarak iki gruba ayrılmaktadır (Ribéreau-Gayon vd. 2006). Hidrolize olabilen 

tanenler, fenol asitleri ve türevlerinin karbonhidratlarla oluşturduğu esterlerdir. 

Karbonhidrat molekülü genellikle glikozdur (Haslam vd. 1999, Jackson 2008). 

Hidrolize olabilen tanenler grubunda yer alan gallotanen ve elajitanenler (Şekil 2.9), asit 

hidrolizi sonucunda gallik asit ve elajik asite parçalanmaktadır (Ribéreau-Gayon vd. 

2006). Şekildeki ellajitanenler, meşe ve kestane ahşabından elde edilen ekstraktta 

bulunmaktadır. Yapıları meşenin türüne (Avrupa-Amerika) göre değişim 

göstermektedir. 

 

Şekil 2.9 Fenolik asit (a,b), gallotanen (c) ve ellajitanen (d) yapıları ( Ribéreau-Gayon 

vd. 2006) 
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Hidrolize olabilen tanenler merkezde karbonhidrat molekülü (genellikle glikoz) ve 

fenolik gruplarla esterleşmiş hidroksil grupları içerir. Hidrolize tanenler doğal şekilde 

üzümde bulunmazlar. Şaraptaki ellajik asit ya fıçılardan ya da sanayide şarap katkısı 

olarak adlandırılan enolojik tanenlerin ilavesinden gelmektedir. Öte yandan şarapta 

doğal olarak bulunan gallik asit üzüm kabuğu ve çekirdeklerinden özellikle cibre 

fermantasyonu (maserasyon) aşamasında şaraba geçmektedir (Glories 1999, Jackson 

2008).  

Üzümlerin doğal bileşenleri olan kondanse tanenler ise flavan-3-ol veya kateşinlerin 

polimerizasyonu sonucu oluşan kompleks yapılı bileşiklerdir. Kondanse tanenlerin 

temel yapısını (+)-kateşin ve (-)-epikateşin oluşturmaktadır (Şekil 2.10). Kimyaları ve 

polimerizasyon derecelerine bağlı olarak sulu organik çözeltilerde çözünürlükleri 

değişiklik gösterir.  Kondanse tanenler asit ortamında ısıtıldıklarında kırmızı renkli 

siyanidinleri oluşturduğundan ‘proantosiyanidin’ veya ‘lökosiyanidinler’ olarak da 

bilinmektedir. Oluşan antosiyanidinlerin en bilineni siyanidin ve delfinidindir (Goldy 

vd. 1989, Ribéreau-Gayon vd. 2006). 

 

 

Şekil 2.10 Kateşinlerin genel yapısı ( Ribéreau-Gayon vd. 2006) 

 

 

Şarap yapısında bulunan çeşitli yapıdaki tanenler, üzüm ve şarapların farklı aroma ve 

tatta hissedilmesine yol açmaktadır. Tanen çeşidi ile birlikte kimyasal ve kolloidal 

yapısı da tanenlerin şarap tadına katkısını etkilemektedir. Kondanse tanenler özellikle 

prosiyanidinler ve kateşinler üzüm salkımının bütün bölümlerinde (kabuk, çekirdek, 

sap) bulunur ve maserasyon uygulamasıyla üretilen şarapların yapısında çözünmüş 
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halde bulunmaktadır. Kırmızı şaraptaki konsantrasyonu, üzüm türüne, çok daha büyük 

oranla da şarap yapım metotlarına bağlıdır. Botritize üzümlerden yapılmış tatlı beyaz 

şaraplar, bileşenlerin mantar tarafından tamamen parçalandığı için çok düşük 

konsantrasyonda tanene sahiptir (Ribéreau-Gayon vd. 2006, Jackson 2008). 

2.2 Şarapların Olgunlaştırılması 

Fermantasyonunu tamamlamış olan genç şarap içerdiği tortu maddeleri, asetaldehit ve 

karbondioksit gibi fermantasyon sırasında oluşmuş ve şarabın kalitesini olumsuz 

etkileyen maddelerden dolayı henüz içilebilir özellikte değildir. İstenen karakteristik 

özelliklerin kazandırılabilmesi ve bu özelliklerin yıllar boyu korunmasını sağlamak 

adına, şaraplar uygun kaplar içerisinde belirli süre dinlendirilirler (Güven 2008). 

Dinlendirme süreci şarabın yapıldığı üzüm türüne, şarap tipine ve kalitesine göre 

değişkenlik gösterir. 

Kırmızı şarapların dinlendirilmesi şarabın renk, tat ve aromasına etki eden bileşenler 

üzerinde uyumlu bir gelişimle nitelendirilebilir. Olgunlaştırma esnasında şarabın rengi 

yakut renginden  (ruby- canlı kırmızı) koyu kırmızıya ve sonrasında kiremit kırmızısına 

doğru kademeli olarak değişmektedir. Bu süreçte şarabın tadı da gelişmekte; genç 

şaraba göre daha az buruk ve daha yumuşak hissedilmektedir.  

 Şarapların olgunlaşması sırasında oluşan değişimlerin nedenleri araştırmalara konu 

olmakla birlikte; bu süreçte alkol, asit, aldehit, şeker gibi şarap bileşenleri arasında bazı 

kimyasal tepkimeler gerçekleşmekte ve özellikle fıçıda olgunlaştırmalarda fıçı 

yapısından şaraba bazı madde alışverişleri gözlenmektedir (Cano-López vd. 2008). 

Şarapların fıçıda olgunlaştırılmaları sırasında fıçı iç yüzeyiyle temas ettiği müddetçe 

çeşitli fıçı bileşenleriyle şarap arasında fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal reaksiyonlar 

gerçekleşmektedir. Fıçının gözenekli yapısının teşvik ettiği oksidatif yıllanma işlemiyle 

birlikte farklı polifenolik ve uçucu bileşenlerin ekstraksiyonu, şarapta hem kalitatif hem 

de kantitatif değişimlere sebep olmakta ve şarabın organoleptik yapısı etkilenmektedir 

(Fernandez de Simon vd. 2003). 
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2.2.1 Şarapların olgunlaştırılması sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar 

2.2.1.1 Antosiyanin reaksiyonları ve renge etkisi 

Şarabın bileşimi malolaktik fermantasyondan şişelenme sonrasına kadar incelendiğinde, 

saptanan antosiyanin miktarlarının azaldığı saptanmıştır. Birkaç yıl yıllandırma 

sonrasında serbest antosiyaninlerin tamamen tükendiği ancak şarap renginin hala 

kırmızılığını koruduğu bilinmektedir (Jackson 2008). 

Antosiyanin konsantrasyonundaki düşüş, kimyasal yapılarındaki değişimle birlikte 

parçalanma ve stabilizasyon reaksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Parçalanma 

reaksiyonlarında serbest antosiyaninler (özellikle malvidin) ısı etkisiyle fenolik asitlere 

(örneğin kaftarik aside) dönüşmekte, şiddetli oksidasyonla delfinidin, petunidin ve 

siyanidin de parçalanmaktadır. Kimyasal yapılarındaki değişim reaksiyonları ise, 

antosiyaninlerin polarize çift bağ içeren bileşenlerle reaksiyonu sonucu portakal renkli,  

SO2 ve pH değişimlerine son derece duyarlı, pigmentlere dönüşmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Stabilizasyon reaksiyonları; ortam koşullarının (sıcaklık, 

oksidasyon) yanı sıra, tanenlerin türü, tanen/ antosiyanin oranına bağlı olarak oluşan 

tanen-antosiyanin kombinasyonlarına yol açmaktadır. Oluşan yeni pigmentlerin rengi 

leylak renginden turuncuya dönen tonlarda olup şarap pH’ında serbest 

antosiyaninlerden daha yoğun bir renge sahiptir (Ribéreau-Gayon vd. 2006). 

Olgunlaşma sürecinde gerçekleşen antosiyanin reaksiyonları direkt ve indirekt 

reaksiyonlar olmak üzere iki temel mekanizmaya sahiptir. Direkt reaksiyonlar esnasında 

(+) yüklü antosiyaninler ve  (-) yüklü tanenler arasında gerçekleşen (A
+
  T

-
) 

kompleksinin oluşumudur (Şekil 2.1). Oluşan molekül renksiz olup, renk ortam 

oksijeniyle birlikte kırmızıya dönmektedir. 

(+) yüklü tanenler ve (-) yüklü antosiyaninler arasında gerçekleşen (T
+
  A

-
) 

reaksiyonunda; prosiyanidinlerin karbokatyonu (özellikle yüksek sıcaklık ve asit 

ortamında) sonucu oluşan (+) yüklü tanenler ve antosiyanidinlerin (-) yüklü karbinol 

yapısı rol oynar (Şekil 2.11). Oluşan molekül renksizdir ancak hızlı bir şekilde dehidre 
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olarak stabil haldeki kırmızımsı portakal rengine dönüşür. Bu reaksiyon oksidasyondan 

tamamen bağımsız olarak gerçekleşmektedir. 

 

Şekil 2.11 Malvidin-3-o-glikozidi proantosiyanidin türevleri örnekleri (Kennedy 2008) 

İndirekt reaksiyonlar sırasında ise tanenler ve antosiyaninlerin, etanolün oksidasyonu 

sonucu oluşan etanal ile gerçekleştirdikleri reaksiyonlardır. Reaksiyonda etil çapraz 

bağları iki molekülü bir arada tutan köprü görevini görür. Oluşan pigmentler leylak 

rengine sahiptir ve dimer, trimer gibi çeşitli yapılarda bulunmaktadır. Oksijen aynı 

zamanda tartarik asidin de yükseltgenerek gliyoksilik aside dönüşmesine yol 

açmaktadır. Oluşan gliyoksilik asit de etanal gibi iki flavanol ünitesi arasında çapraz 
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bağlar oluşturur. Sonuçta oluşan pigment dehidrasyon ve oksidasyon sonucunda sarı 

renkli ksantilyum pigmentine dönüşmektedir. Gerçekleşen bütün bu reaksiyonlar 

sonucunda rengin kırmızıdan kiremit rengi tonuna gelmesine sebep olur (Ribéreau-

Gayon vd. 2006). 

2.2.1.2 Tanen reaksiyonları ve tat üzerine etkisi 

Şarabın tanen konsantrasyonu malolaktik fermantasyon sonrasında düzenli olarak 

ölçüldüğünde fıçıda yıllandırma sırasında hafif bir düşmenin ya da değişimin olduğu, 

şişeleme sonrasında ise düzenli olarak arttığı gözlenmiştir (Ribéreau-Gayon vd. 2006). 

Üzümden gelen prosiyanidin molekülleri polimerize olma, antosiyaninlerle kondanse 

olma ve bitki polimerlerinden protein ve polisakkaritler ile birleşme eğilimi 

göstermektedir (Harborne 2001).  

Polimerizasyon reaksiyonları veya homojen polimer oluşumu; oksijen ve etanal içeren 

ortamda, çeşitli prosiyanidinler ve kinon fraksiyonları arasın oluşan bağlar ile birleşmesi 

ile gerçekleşir. Oluşan moleküller yığınlar halindedir, stabilite ve proteinlerle reaksiyon 

kapasitesi prosiyanidinlerden farklıdır. Oluşan moleküllerin, büyük yığınlar halinde 

çökelme eğilimleri ve hidrofobik özelliklerinden dolayı polimerizasyon reaksiyonları 

sınırlı oranda gerçekleşmektedir (Ribéreau-Gayon vd. 2006). Bu sebepten yıllandırma 

işlemi belirli reaksiyonları ve şarabın stabilizasyonunu sağlayacak aynı zamanda 

reaksiyonların yavaşlayıp durmasını önleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Polimerize tanen 

miktarındaki düşüş sadece şaraptaki burukluğun azalmasına değil, aynı zamanda tadın 

yumuşamasına yol açmaktadır (Haslam vd. 1999). Kondensasyon reaksiyonları ise, 

tanenlerin antosiyaninler, polisakkaritler ve proteinler gibi bileşiklerle kombinasyon 

oluşturma reaksiyonlarıdır. Antosiyaninlerle kombinasyon renk yoğunluğunun artışı ve 

stabilizasyonuna yol açmaktadır. Şarap yapısında üzüm, maya ve mantar kökenli 

glukan, dekstran, manan, selüloz, pektin, mannoproteinler gibi çeşitli yapılarda 

polisakkaritler bulunmaktadır. Kırmızı şarap aynı zamanda fıçıda yıllandırma sırasında 

durultma ajanı olarak eklenen proteinleri de içermektedir (Ribéreau-Gayon vd. 2006). 

Polisakkaritler ve polipeptitlere kısmen bağlanmış haldeki tanenler özellikle de 
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tükürükte bulunan proteinlerle daha zayıf olarak reaksiyona girmektedirler (Haslam vd. 

1999).  

2.2.1.3 Fıçıda yıllandırma sürecinde gerçekleşen reaksiyonlar 

Şarabın fıçıda yıllandırılması, kontrollü oksijen verilmesi sonucu havalandırılması ve 

ahşapdan gelen katalizörlerin (ellajik asit) varlığı oksidasyonu teşvik etmektedir. Eğer 

rengi yoğunlaştırıp stabilize etmesi ve tadı yumuşatması dengeli ve kontrollü ise, 

oksidasyon istenen bir durumdur. Ancak fazla oksijen varlığı; antosiyaninlerin 

parçalanması, antosiyaninlerin etil çapraz bağlarla kısmi stabilizasyonu, portakal renkli 

etanal ekli bileşenlerin oluşumu ve tartarik asidin oksidasyon sonucu sarı renkli 

ksantilyum pigmentine dönüşümü gibi çeşitli istenmeyen durumlara yol açabilmektedir 

(Harborne 2001). 

Mahzen sıcaklığının yıllandırma sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonları etkilediği 

bilinmektedir. Düşük mahzen sıcaklıkları kararsız yapıdaki kolloidlerin çökmesine 

olanak sağlamaktadır. Öte yandan 20ºC üstü sıcaklıklar, prosiyanidinlerin 

karbokatyonunu, dolayısıyla TA kompleksinin (kırmızı- portakal rengi) oluşmasını ve 

aynı zamanda homojen polimerizasyonu teşvik etmektedir. Ancak renk kaybı 

reaksiyonlarını, antosiyaninlerden özellikle malvidinin termal degredasyonunu 

hızlandırmaktadır. Bu sebepten mahzen sıcaklığını 20ºC civarındaki düşük sıcaklıklarda 

ve kontrol altında tutmak şarabın istenen şekilde olgunlaşmasını sağlamaktadır (Wang 

2003, Balga 2014). 

İstenen kalitede şarap üretimi için gerekli yıllandırma süreleri ise şarap tipine ve 

uygulanan modifikasyonlara bağlı olarak değişim göstermektedir. Malolaktik 

fermantasyon sonrası dengeli tanen yapısına sahip bir şarabın uzun süre yıllandırılması 

gereksiz görülmektedir. Öte yandan yüksek oranda fenolik madde içeren şarapların 

tanen bakımından yumuşaması için daha uzun süre yıllandırılması gerekmektedir 

(Jackson 2008).  
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2.3 Şarap Üretiminde Fıçı Kullanımı 

Gerek yapısından ekstrakte olan kimyasalların şaraba karışarak verdiği hoş aromalar, 

gerekse meydana gelen reaksiyonlarla şarap tadının yumuşaması ve renk stabilitesinin 

artmasına olanak sağlayan fıçı kullanımının geçmişi eski Romalılara dayanmaktadır. 

Şarapların depolanmasında kullanılan amforaların dayanıksız olmaları ve ağır yapıları 

nedeniyle şarap nakliyesinde yaşanan zorluklardan dolayı şarapçılıkta fıçı kullanılmaya 

başlanmıştır. Her ne kadar fıçı imalatı amfora yapımından daha uzun zaman alsa da 

fıçıların özellikle nakliyede sağladığı kolaylıklardan dolayı, şarapçılıkta fıçı kullanımı 

başta Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünyada yaygın hale gelmiştir 

(Puisais 2000). 

Şarapların olgunlaştırılması ve depolanmasında amfora kullanımından sonra fıçı 

kullanılmaya başlanması şarapçılık tarihindeki önemli gelişmelerden biri olarak 

görülmektedir (Prida ve Chatonnet 2010).   

Antik çağlarda Romalıların büyük miktardaki şarabı saklamak ve sahip oldukları yeni 

yerlere nakletmek amacıyla üretildikleri bilinmektedir. Ahşaptan gelen farklı aromaların 

zamanla fark edilmesiyle birlikte fıçı imalatında çeşitli ağaçlar denenmiştir. İlk 

dönemlerde çam, kestane, gürgen ve ceviz gibi çeşitli ağaçlar fıçı yapımında kullanılmış 

ancak daha sonraki dönemlerde farklı meşe cinsleri üzerinde durulmaya başlanmıştır 

(Singleton 1974, Puisais 2000).  

Günümüzde başta kestane olmak üzere akasya, kiraz, dut gibi çeşitli ahşap türleri 

üzerinde denemeler yapılsa da, hafif ve esnek yapısıyla kolay işlenebilir bir özelliğe 

sahip olmasından ve şaraba kattığı hoş aromalardan (buke) dolayı meşe, fıçı imalatında 

en çok kullanılan ahşap türüdür (Jackson 2008, Alañón vd. 2013). 

Fıçı üretiminde pek çok olumlu özelliğinden dolayı meşe yüzyıllardır kullanılan ahşap 

türlerindendir. İşlenmesi kolay bir hammadde olmasının yanında meşe, içerdiği 

aromatik bileşenler ile geleneksel bir değere sahiptir. Meşe; tatlı karamelimsi, vanilya, 
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tereyağı, çiçek, baharat, tütsü ve yanık kokularıyla birlikte yapısal tanenlerin de 

etkisiyle, fermente olmuş üzümün aromalarını mükemmel bir şekilde tamamlayan eşsiz 

bir kombinasyona sahiptir (Jackson 2008). 

2.3.1 Farklı meşe özellikleri ve şaraba katkıları 

Kimyasal açıdan meşe ağacı, çam ya da kauçuk gibi çok güçlü aroma özütleri içeren 

reçine kanallarına sahip diğer ağaçların aksine, saf odundan oluşmaktadır. Meşenin 

temel bileşenleri, diğer odunsu bitkilerin de yapı taşları olan selüloz, hemiselüloz, 

lignine ilave olarak tanenler ve az miktarda yağdan (katı ve sıvı yağ, vakslar) 

oluşmaktadır. Meşe odunları kurutma, ısıl işlem-yakma gibi çeşitli işlemlere maruz 

bırakıldıktan sonra fıçıya işlenmekte ve bütün bu aşamalar meşenin kimyasal bileşimini 

değiştirmektedir ( del Alamo- Sanza ve Nevares 2017). 

Meşe ağacının orta kısmında yer alan öz odundan (heartwood) üretilen kereste, 

kimyasal açıdan farklı bileşen konsantrasyonuna sahiptir. Ağaç çeşitleri, ağacın yaşı, 

büyüme hızı, yetiştiği bölgenin toprak ve iklim yapıları ve en önemlisi de meşe 

türlerindeki çeşitlilik kimyasal kompozisyonda farklılıklara yol açan temel faktörlerdir 

(Anlı 1999, del Alamo-Sanza ve Nevares 2017).  

Ahşabın farklı kısımları da farklı bileşen konsantrasyonuna sahiptir. Örneğin, kabuk 

altına yakın kısmı öz bölgesinden daha yüksek miktarda tanen içermektedir. Ağacın 

köke yakın kısımları da tepeye yakın bölgelerinden daha yüksek miktarda tanen ihtiva 

etmektedir. Tanen miktarı ağaç yaşlandıkça artış göstermektedir. Ağacın kendi 

yapısında önemli bileşim farklılıkları bulunmasına rağmen, fıçı üretim işlemi boyunca 

bu farklar minimize edilmektedir (Zhang 2015, del Alamo-Sanza ve Nevares 2017).  

Gelişme hızına ilişkin farklılıklara bakıldığında ise; bahar kerestesi yaz kerestesi ile 

kıyaslandığında yavaş gelişme hızına sahip olduğu gözlenmiştir. Bahar kerestesi daha 

geniş damar yapısına sahipken, yaz kerestesi daha küçük gözenek yapısına sahiptir. 

Hızlı gelişen meşelerin yavaş gelişenlerden daha az ekstrakte edilebilen fenolik 
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maddeye sahip oldukları ve Avrupa meşelerinin ortalama olarak daha yüksek oranda 

ekstrakte edilebilir fenolik madde içerdiği kaydedilmiştir (Çizelge 2.1).  

 

Çizelge 2.1 Yaz ve Baharda Elde Edilen Meşe Odunlarının Ortalama Kompozisyonu 

(Singleton 1974- modifiye) 

Kaynak 
Büyüme hızı 

(mm/yıl) 

Kurutulmuş meşe  

yoğunluğu(g/cm
3
) 

Fırında kurutulmuş meşede 

ekstrakte edilebilen fenolikler 

(GA* /100 g) 

Bahar Yaz Bahar Yaz 

Avrupa 2.7 0.49 0.73 7.3 4.8 

Amerika 3.3 0.60 0.84 1.9 1.5 

GA: Gallik Asit Eşdeğeri  

Şarap üretiminde kullanılan meşe türleri Quercus alba, Quercus robur ve Quercus 

sessilis olmak üzere temelde üç sınıf altında toplanmıştır. Tamamı kırmızı meşelerle 

kıyaslandığında daha fazla su geçirmezliğine sahip olan beyaz meşe grubuna 

girmektedir. Son iki tür Avrupa’da yetişmekle birlikte ilk tür (Q. alba) Kuzey 

Amerika’da yetişmektedir. Q. alba da; Q. bicolor, Q. lyrata, Q. macrocarpa, Q. 

muehlenbergii, Q. prinus ve Q. stelata serisi şeklinde altı alt türden oluşmaktadır 

(Puisais 2000, Jackson 2008). 

Günümüzde meşe fıçı imalatında ilk akla gelen ülke olan ve yaklaşık 14 milyon 

hektarlık geniş bir ormanlık araziye sahip olan Fransa’da bulunan ormanların üçte birlik 

kısmında meşe ağaçları yetiştirilmektedir. Bu kadar yoğun meşe üretimiyle Fransa 

Avrupa ülkelerinin temel meşe kaynağıdır. Bölgede yetiştirilen en temel meşe türleri Q. 

robur ve Q. sessilis Fransa’nın çeşitli bölgelerinde yetiştirilmektedir (Frangipane vd. 

2007, del Alamo-Sanza ve Nevares 2015). 

 Fransa’nın merkezi Nievre, Allier ve Troncais bölgelerinde yetiştirilen meşeler sıkı 

tanecik yapısına sahiptir ve en çok yetiştirilen tür Q. sessilis ‘dir. Fransa’da Limuzin 

meşesi Fransa’nın güneybatısında yer alan Limoges şehri yakınlarında yetiştirilmektedir 

(Anlı 1999). Elde edilen odun açık ve geniş tanecik yapısına ve daha fazla gözeneğe 
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sahiptir. Tanen bakımından Merkez Fransa’da üretilen meşelerden daha zengindir ve 

özellikle brendi üretiminde kullanılmaktadır. Burgonya’nın doğusundaki ormanlarda 

yetiştirilen meşeler Fransa’nın merkezinde üretilenlere benzemektedir ve Burgonya 

üreticileri tarafından kullanılmaktadır  (Singleton 1974). 

Alsas’ın batısında, Burgonya’nın kuzeyinde yer alan Vosges bölgesinde yetiştirilen 

meşelerin odunu, sıkı bir hücre yapısına ve daha hafif bir aromaya sahip olmakla 

birlikte Nievre ve Allier bölgesi meşelerine yakın bir karaktere sahiptir. Vosges bölgesi 

meşelerinden üretilen fıçılar özellikle Burgonya şarap üreticileri arasında popülerdir 

(Singleton 1974). 

Amerikan beyaz meşesi Kanada’dan, Meksika’ya, Missouri ve Arkansas’dan Atlantik 

kıyılarının doğusuna kadar uzanan doğu Amerika’nın geniş bir alanında 

yetiştirilmektedir. Amerika’da yetiştirilen belli başlı meşe türü Q. alba geniş bir 

yetiştirilme alanına sahiptir ve fıçı üretimine en uygun meşe türlerindendir. Amerika 

meşelerinden yapilan fıçılar özellikle viski üretimine uygun bulunmakla birlikte şarap 

üretiminde kullanıldığında tatmin edici sonuçlar vermediği bilinmektedir. Günümüzde 

çoğu fıçı imalatçısı Amerikan meşelerini Fransız imalat tekniği kullanarak üretmekte ve 

Fransız stili Amerikan meşe fıçıları şarap üretiminde de tercih edilmeye başlanmıştır 

(Zhang vd. 2015).  

Doğu Avrupa bölgesinde en meşhur fıçı üretim bölgeleri olan Slovakya ve Macaristan’ 

da, çoğunlukla Avrupa meşelerinden Q. sessilis türüne benzer özellik gösteren ve yavaş 

gelişen Q. petraea türü meşeler kullanılmaktadır. Kısa boya sahip olan Q. petraea meşe 

ağaçlarının yavaş gelişim gösterdiği, ince tanecik yapısı ile yoğun bir ekstrakt bileşimi 

içerdiği bilinmektedir. Araştırmalar bu tür fıçıların daha düşük tanen içeriğine sahip 

olduğunu ve yapısındaki hemiselülozun daha kolay parçalanarak şaraba farklı bir aroma 

verdiğini göstermiştir (Singleton 1974, Zhang 2015). 

 

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda farklı ülkelerden elde edilen farklı meşe 

türlerinin meşedeki polifenol miktarları ve aromatik bileşenler (Çizelge 2.2 ve 2.3) 

üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır (Ribéreau-Gayon vd. 2006). 

http://www.fcsfed.us/wildflowers/ethnobotanydocuments/OakAging%20AndWine.pdf
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Çizelge 2.2 Coğrafi kökenin Fransız meşesi üzerine etkileri (Ribéreau-Gayon vd. 2006) 

Parametreler Coğrafi Köken 

 Limuzin Merkez Fransa Burgonya Vosges 

Toplam eks. 

Polifenol(mg/g) 
140 90 78.5 75 

Toplam Polifenol 

(OD 280) 
30.4 22.4 21.9 21.5 

Renk (OD 420) 0.040 0.024 0.031 0.040 

Kateşinler (mg/g) 0.59 0.30 0.58 0.30 

Ellajitanenler (mg/g) 15.5 7.8 11.4 10.3 

Metil oktalakton 

(μg/g) 
17 77 10.5 65.5 

Öjanol (μg/g) 2 10 1.8 0.6 

 

Çizelge 2.3 Avrupa ve Amerikan meşelerinin ortalama bileşimi (Bednar ve Fengel 

1974, Puech 1978, Pettersen 1984) 

Tür % Selüloz 
% 

Hemiselüloz 
% Lignin % Ekstrakt % Kül 

Avrupa 

meşesi 
38 29 25 4.4 0.3 

Q. robur 39-42 19-26 25-34 3.8-6.1 0.3 

Q. sessilis 22-50 17-30 17-30 2-10 - 

Q. alba 44 24 24 5.4 1 

Q. prinus 41 30 22 6.6 0.4 

Q. stellata 38 30 26 5.8 0.5 
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2.3.2 Meşe fıçı üretim aşamaları 

Şarap fıçısı üretiminde ahşabın sahip olması gereken belli başlı özellikler 

bulunmaktadır. Ahşabın tanecik diziliminin düz olması, damar ve liflerin kereste 

boyunca paralel uzanması böylece fıçı latalarının pürüzsüz olmasını sağlamaktadır. 

Ahşabın sağlam ve hasarsız olması da sızıntıların önlenmesi bakımından önem arz 

etmektedir. Kolay şekillendirilebilmesi ve dayanıklı ve elastik bir yapıda olması tercih 

edilen yapısal özellikler arasında yer almaktadır. Kesilecek ağacın kalın, uzun ve 

düzgün bir şekilde uzaması lata üretiminde kereste kaybını önleyeceğinden dikkat 

edilmesi gereken hususlardandır (Jackson 2008). 

Fıçı üretiminde kerestelik ağacın 45 ile 60 cm çapında (en az 100-150 yaşında) olması 

tercih edilmektedir. Daha kalın ağaçlar alt ve üst başlık latalarının üretiminde 

kullanılmaktadır. Ağaç kesimi sonrasında keresteler istenilen lata boyutuna göre eşit 

şekilde parçalara ayrılır. Lataların uzunluğu, genişliği ve kalınlığı depolanacak şarabın 

hacmi ve olgunlaştırma hızına bağlı olarak ayarlanmaktadır. Olgunlaştırmayı 

hızlandırmak amacıyla, 2,1 cm’den daha ince Château-stili latalar tercih edilmektedir. 

225 litrelik standart bir fıçının üretiminde ise, yaklaşık 2,7 cm kalınlığında latalar 

kullanılmaktadır. Meşe fıçı üretim aşamaları Şekil 2.12’de detaylı olarak gösterilmiştir 

(Jackson 2008). 

Latalar ihtiyaca uygun şekilde kesildikten sonra istiflenerek, kurutma ve aroma 

kazandırma amacıyla açık havada bekletilir. Fıçı üretiminde ahşabın kimyasal 

bileşimini etkileyen temel aşamalar; ahşap latalarının en az bir, ortalama iki üç yıl 

boyunca dış ortamda kurutulması ve ısıl işlem (yakma) aşamalarıdır. Hasat edilen 

ahşap lataları yapısında bulunan ve mikrobiyal üremeye olanak sağlayan fazla suyun 

uzaklaştırılması ve hidrolize olabilen tanenlerde azalma ile mikrobiyal aktiviteler ve 

oksidasyon sonucu uçucu fenol ve fenolik aldehit miktarlarında hafif artış 

gerçekleşmektedir (Cadahía vd. 2001, Cadahía vd. 2003, Mingshu vd. 2006, Li vd. 

2018). Geleneksel fıçı üretim tekniğinde, doğal kurutma lataların 3 yıl boyunca açık 

havada bekletilmesiyle gerçekleştirilir. Lata sıralarını düzgün açıyla istiflenmesi latalar 

arası iyi bir hava sirkülasyonu sağlarken, boşlukların az olması kurutmayı yavaşlatarak 
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ahşap esnekliğini azaltmaktadır. Doğal şekilde kurutulan meşenin şaraba vanilya 

benzeri hoş aromalar verdiği düşünülmektedir. Fırında kurutma yöntemiyle elde edilen 

meşenin ise şaraba daha sert, otsu ve çoğunlukla reçinemsi lezzet kazandırdığı rapor 

edilmiştir. İkinci yöntemde meşe laktonları, uçucu fenoller, yağ asitleri ve 

nonisoprenoid bileşiminde düşüş, furfural ve hidroksimetilfurfural konsantrasyonunda 

artış gerçekleşmektedir. Doğal kurutma ise ellajitanen polimerizasyonu sebebiyle 

ellajitanenlerin çözünürlüğünde düşüş ile sonuçlanmaktadır. Fenolik madde 

oksidasyonu da peroksit açığa çıkararak, selüloz hidrolizini desteklemektedir. Doğal 

kurutma aynı zamanda, bazı meşe aromalarının konsantrasyonunu da değiştirmektedir. 

Örneğin, lataların dış kısmında öjanol, vanilin ve şirinjaldehit gibi lignin degredasyon 

ürünleri çeşitli oranlarda artış ve düşüş göstermektedir (Jackson 2008).  

Yaklaşık 3 yıl boyunca kurutulan latalar fıçı üretiminde uygun olacak şekilde 

şekillendirilir. Geniş olan uç kısımlar inceltilerek latalar fıçının şekline uygun hale 

getirilir. Amerikan meşesinden üretilen fıçılarda kesilen lataların iç yüzeyi kalınlık 

bakımından neme daha doygun olduğundan bölünerek üretilen Fransız meşe fıçılarına 

oranla içerisinde bulunan şarabın buharlaşmasına daha fazla olanak sağlamaktadır 

(Jackson 2008, Zhang 2015). 225 litrelik fıçı üretimi için fıçıya uygun şekil verilen 

latalardan 28-32 tanesi geçici kasnaklarla bir araya getirilerek fıçı dik vaziyete getirilir.  

Fıçıyı birleştirme aşamasında kasnakların geçirilmesi ve lataların kıvrılarak fıçı şeklini 

alabilmesi amacıyla lataların iç ve dış yüzeyine su püskürtülerek 5 cm yukarıdan ateşe 

tutulabilmektedir. Yumuşatma amacıyla ateşe tutmaya alternatif olarak latalar buharla 

muamele edilmektedir (Jackson 2008).  
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Şekil 2.12 Meşe fıçı üretim diyagramı (Jackson 2008, Puech ve Moutounet 1993) 

Fıçı üretiminin en önemli aşaması ise fıçı iç yüzeyinin yakılması aşamasıdır. Fıçı 

yakılması sırasında ahşabın aromatik yapısında önemli değişimler gerçekleşmektedir. 

Aromada gerçekleşen bu değişimin asıl sebebini piroliz ve termohidroliz reaksiyonları 

meydana getirmektedir. Yakma işlemi fıçının direk ateş üstüne ya da yerden hafif 

yüksekte tutularak uygulanabilmektedir. Yakma esnasında fıçının üstü açık 

tutulabileceği gibi; metal bir kapak ile de kapatılabilir. Kapalı yakma uygulamasında; 

fıçının daha fazla nemlendirilmesi gerekse de, bu yöntem ısının fıçı iç yüzeyinde 

muntazam bir şekilde dağılmasını sağlamaktadır. Yakma aşamasında uygulanan 

nemlendirme, sadece ısınma hızını yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda hemiselüloz, 
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lignin ve tanenlerin parçalanmasını sağlayan buhar oluşumuna da katkıda 

bulunmaktadır. Yakma aşamasında fıçının iç yüzeyinde sıcaklık 200º C ve üstüne 

çıkmaktadır. Yakma brülör ile gerçekleştiriliyor ise fıçı iç yüzey sıcaklığı 250º C 

civarına ulaşmaktadır (Jackson 2008). 

Yakma işleminin derecesi (piroliz) üretilmek istenen şarabın özelliklerine göre 

belirlenmektedir. Hafif yakma- Light toast (iç yüzey sıcaklığı 100-150º C arası, yaklaşık 

5 dakika) işleminde belirli piroliz yan ürünleri oluşurken ahşapta doğal odun kokusu 

kalmaktadır. Orta yakma- Medium toast işleminde ise (iç yüzey sıcaklığı > 150º C, 

yaklaşık 15 dakika) fenolik ve furanilik aldehitler oluşmaktadır. Lignin kökenli fenolik 

aldehitler vanilya kokuları verirken, hemiselüloz kaynaklı furanilik aldehitler ise şaraba 

karamel benzeri kokular vermektedir. Hemiselülozların degradasyonu aynı zamanda 

maltol, 2-hidroksi-3- metil- siklopentanon gibi kavrulmuş aromaları veren bileşenlerin 

oluşumunu sağlamaktadır. Yoğun yakma- High toast işleminde (iç yüzey sıcaklığı 

>200º C, yaklaşık 25 dakika) fıçı iç yüzeyinin kömürleşmesiyle birlikte fenolik ve 

furanilik aldehit üretimini kısıtlamaktadır. Bu durumda uçucu fenoller tarafından şaraba 

is ve baharat aromaları geçmektedir. Yoğun yakma esnasında fenolik aldehitlerden 

gaiakol, 4- metil- gaiakol ve dimetoksi-2-6- fenol oluşurken, furanilik aldehitlerden 

öjanol ve 4- vinil- gaiakol üretilmekte olup vanilin ve şirinjaldehit zarar görmektedir 

(Doussot vd. 2002, Jackson 2008, Setzer 2011).  

Yakma işlemi sonrasında latalar alt ve üst başlıkların montajı için hazırlanır. Bu amaçla 

lata uçlarının iç kısımları tıraşlandıktan sonra başlıklar eğimli uçlara monte edilir. Son 

olarak fıçı deliği özel matkap vasıtasıyla açılarak fıçı kullanıma hazır hale getirilir 

(Jackson 2008).  

Fıçılar üretim sonrası kurutma, yakma oranlarına ve depolanacak şarabın özelliğine göre 

şartlandırma işleminde tabi tutulur. En hafif şartlandırma uygulamasında, fıçı içi su ile 

çalkalanır ve soğuk ya da ılık su ile doldurularak bekletilir. Suyun sıcaklığındaki artış, 

fıçı aromalarının yoğun bir şekilde suya geçişine ve dolayısıyla aroma kaybına neden 

olmaktadır. Kırmızı şarap fıçıları için mümkün olduğunca hafif şartlandırma uygun 
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iken, köpüklü şarap fıçıları için ise kuvvetli şartlandırma uygun görülmektedir (Jackson 

2008). 

2.3.3 Meşenin kimyasal ve aromatik yapısı 

2.3.3.1 Selüloz 

Dünyada en çok bulunan doğal polimerlerden olan ve odunda bitki hücrelerini bir arada 

tutan selüloz yapısının şarap üzerine etkisi Şekil 2.13’te görülmektedir. Şarap 

olgunlaşması üzerine direk etkisi olmayan selüloz, parçalanma sonucu oluşan sellobiyoz 

molekülü ile Brettanomyces cinsi mayanın besinini oluşturmakta ve şarap özelliklerini 

dolaylı da olsa etkilemektedir (Dharmadhikari 1995, Mosedale 1995). 
 

 

Şekil 2.13 Fıçıda yıllandırılan şarapta Brettanomyces gelişimi üzerine meşe selülozunun   

parçalanmasının etkisi (Anonymous 2014) 

2.3.3.2 Hemiselüloz 

Parçalandığında glikoz, ksiloz, mannoz, ramnoz, arabinoz ve galaktoz gibi çeşitli şeker 

moleküllerine ayrılan hemiselüloz, selüloz ile karşılaştırıldığında daha kararsız bir 

yapıya sahiptir. Isıtıldığında yapıtaşı olan şekerlere parçalanarak sonrasında hızla 

karamelizasyon ürünlerine yıkılır. Fıçı imalatının ısıtılma ve kömürleştirme 

aşamalarında gerçekleşen bu karmaşık reaksiyonlar sonrasında oluşan ısıtılmış 
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aromalara büyük ölçüde katkı sağlar. Isıtılma sonucunda oluşan furfural, hidroksimetil 

furfural, maltol ve sikloten gibi ürünler, karamel rengine sahip kondanse yapılara 

dönüşmektedir. Hemiselülozun parçalanması sonucunda oluşan şeker alkolleri 

olgunlaşan şaraba gövde, tütsü ve karamel aromaları ile renk vermektedir. 

Hemiselülozun ısı etkisiyle parçalanması 140ºC de başlayarak, 225 ºC de 

hızlanmaktadır (Singleton 1974).   

2.3.3.3 Lignin 

Üç boyutlu polimer yapısına sahip lignin diğer bir değişle odunözü gaiakil ve şirinjil 

olmak üzere iki temel yapıtaşından oluşmaktadır. Olgunlaştırılan içkilerde gaiakil; 

koniferaldehit, vanilin ve vanilik asit, şirinjil ise sinapaldehit, şirinjaldehit ve şirinjik 

asitten oluşan fenolik aldehitlere (Şekil 2.14) dönüşmektedir. Fıçı üretiminde meşeye 

uygulanan hafif ısıl işlem ve asit uygulaması sonucunda oluşan fenolik aldehitler 

arasında en önemli aromayı vanilin oluşturmaktadır (Çizelge 2.4). Lignin kompleksine 

daha yüksek oranda ısı uygulandığında yanmış ve tütsülenmiş aromalara sahip daha 

basit yapıdaki uçucu fenollere parçalanmaktadır (Singleton 1974). 

 

Şekil 2.14  Isının meşedeki lignin üzerine etkisi (Anonymous 2014) 
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Çizelge 2.4  Isıl işlem şiddetinin meşe talaşlarında aromatik aldehit oluşumu üzerine 

etkisi (Jackson 2008) 

Bileşen konsantrasyonu 

(mg/L) 

Isıl işlem Şiddeti 

 

100ºC 

Hafif 

(150ºC) 
Orta (200º C) Şiddetli ( 230ºC) 

Vanilin 1.1 3.8 13.5 2.8 

Şirinjaldehit 0.1 3.8 32.0 9.2 

Koniferaldehit İz miktar 4.3 24.0 4.8 

Sinapaldehit İz miktar 6.5 60.0 9.0 

2.3.3.4 Tanen 

Meşe yapısında bulunan tanenler su ve asit etkisiyle parçalanabilen hidrolize tanenler 

grubunda bulunmaktadır. Meşe yapısında bulunan tanenler, glikozun ellajik asit ile 

birleşiminden oluşan ‘ellajitanenler’ olarak adlandırılmaktadır. Meşenin kurutulması 

(aromalandırılması) ve yakma (tütsüleme) işlemleri; buruk ve acı özellik gösteren 

tanenlerin parçalanarak kabul edilebilir bir lezzete bürünmesini sağlamak amacıyla 

uygulanmaktadır (Şekil 2.15).  

 

 

Şekil 2.15 Şarap ve içkilerde tanen oksidasyonunun etkisi (Anonymous 2014) 
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2.3.3.5 Laktonlar 

Bourbon viskilerine güçlü odunsu karakter veren laktonlar, fıçı imalatında kullanılan 

bütün meşelerde, özellikle de Amerikan beyaz meşelerinde, cis izomerleri halinde 

bulunurlar. Amerikan fıçıların aromatik bileşen bakımından daha zengin olduğu ve 

özellikle meşe lakton izomerlerinin katkısıyla hindistan cevizi aromasını yoğun oranda 

içerdiği bilinmektedir (Singleton, 1974). Laktonlar az miktarda bulunan yağlar ve 

vakslardan oluşmaktadır ve miktarları meşe odununun ısıtılması sırasında hızla azalarak 

yerini metil izo laktonlara bırakmaktadır. Cis ve trans yapıların her ikisi de odunsu ve 

hindistancevizi aromasına sahiptir ancak cis formu trans formundan daha aromatiktir. 

Cis formdaki laktonların gül aromasına da sahip olduğu kaydedilmiştir (Abbot vd. 

1995). 

2.3.3.6 Meşe polifenolleri 

Meşe polifenolleri şarapların fıçıda olgunlaştırılmasında önemli kimyasal değişimlere 

katkı sağladıkları gibi, antioksidan potansiyallerinden dolayı koruyucu etki de 

göstermektedirler. Meşe yapısında bulunan polifenoller uçucu fenoller, fenolik asitler ve 

ellajitanenler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar (Jackson 2008, Zhang 2015).  

Uçucu fenoller meşe yapısından şaraba ekstrakte olan basit fenoller olup, şarabın 

aromatik bileşimini etkileyen bileşenlerdir. Uçucu fenollerden 4-vinil fenol şaraplarda iz 

miktarda (605 μg/L) bulunmakla birlikte, uzun süre olgunlaştırılmış şaraplarda boya 

kokusu veya tıbbi kokuların görülmesine yol açmaktadır. 4-etil fenol ise konsantrasyonu 

425 μg/L seviyesini aştığında şaraplarda ahır, terli at, deri gibi istenmeyen kokulara 

sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalar şaraplarda az miktarlarıyla aromayı kötü etkileyen 

etil ve vinil fenollerin Brettanomyces cinsi yabani mayaların fıçıda üremesi sonucu 

oluştuğunu ortaya koymuştur. Öte yandan uçucu fenol gruplarında yer alan gaiakol ve 

türevleri ise çok daha düşük algı eşiğine sahiptirler. Şaraplara is ve baharat aromaları 

veren gaiakol ve 4-metil gaiakol sırasıyla 25 ve 65 μg/L algı eşiğine sahiptir. 33 μg/L 

algı eşiğine sahip olan 4-etil gaiakol şaraplara baharat, kavrulmuş ve is kokuları 
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katarken, 40 μg/L algı eşiğine sahip vinil gaiakol ise şaraplara baharat, karanfil benzeri 

ve meşe aromaları vermektedir (Zhang 2015). 

Polifenol gruplarından fenolik asitler iki temel gruba ayrılmaktadır. Hidroksibenzoik ve 

hidroksisinamik asitler fıçı üretiminin en önemli aşamaları olan ahşap latalarının 

kurutulması ve yakma-tütsüleme ile yakından ilişkilidir. Benzoik asitlerden türeyen 

hidroksibenzoik asitler gallik, gentisik, p-hidroksibenzoik, protokateşuik, şirinjik, 

salisilik ve vanilik asit ile, türevleri olan hidroksibenzoik aldehitler olan şirinjaldehit ve 

vanilinden oluşmaktadır. Meşe kökenli en temel hidroksisinamik asitler ise p-kumarik, 

kafeik, ferulik ve sinapik asitlerden meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalar fenolik 

asitlerden özellikle hidroksisinamik asitlerin molekül içi ve moleküller arası 

kopigmentasyon reaksiyonlarına katkıda bulunarak kırmızı şarapların renk stabilitesi ve 

tonunun gelişmesinde önemli rol oynadığını göstermektedir (Mosedale 1995, Zhang 

2015).  

Meşe kökenli son polifenol grubu olan ellajitanenler ise yapılarında taşıdıkları şeker 

molekülü ile dimer ve oligomer türevleri oluşturma eğilimi gösteren büyük yapıdaki 

moleküllerdir. Fıçıların ellajitanen miktarları ahşap kökenine, ahşap kurutma ve yakma-

tütsüleme işlemlerine bağlı olarak değişmektedir. Yapılan araştırmalar ellajitanenlerin 

üzüm kökenli bileşenler olan antosiyaninler ile bağlanarak kiremit renkli antosiyano-

ellajitanen kompleksini oluşturmasıyla, şarap rengini doğrudan etkilediğini ortaya 

koymuştur. Ellajitanenler aynı zamanda antimikrobiyal etki gösterdiğinden fıçıların 

mikroorganizmalar tarafından hızla bozulmasını önlemektedir (Zhang 2015).  

 2.3.3.6.1 Meşe fıçıların polifenol bileşimini etkileyen etmenler 

Şarapların fıçıda olgunlaştırılması sırasında fıçıdan ekstrakte olan polifenollerin 

miktarları olgunlaştırma koşullarının yanı sıra meşenin türüne, meşenin coğrafi 

kökenine, meşe kurutma tekniğine, fıçı yakma işlemine, fıçının yaşı, fıçı hacmi ve 

şarabın fıçıda geçirdiği süreye bağlı olarak değişim göstermektedir (Jackson 2008).  
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Meşe kurutma işlemi fıçı üretiminde kimyasal bileşimi etkileyen en temel işlem 

basmaklarının başında gelmektedir. Doğal kurutma işleminde kesilen keresteler 1-3yıl 

aralığında açıkhavada kurutulurken, buharlaşan suyla birlikte şaraplarda burukluk ve 

acılık hissine katkıda bulunan suda çözünen polifenolik bileşenler de uzaklaşmaktadır. 

Kurutma işleminin süresine bağlı olarak gerçekleşen hidroliz reaksiyonları sonucu 

ellajitanen miktarlarında da düşüş gözlendiği belirtilmiştir. Bununla birlikte kurutma 

işlemi sırasında, öjanol, vanilin, şirinjaldehit, koniferaldehit ve sinapaldehit gibi uçucu 

fenol ve fenolik aldehit oranlarında artış görülmektedir. Yapılan araştırmalarda meşe 

kurutma şekli ve süresinin ahşap örneklerinde polifenolik bileşen miktarlarını önemli 

oranda etkilediği, kurutulmadan işlenmiş örneklerde ellajik asidin gallik asitten sonra en 

temel bileşen olduğu ortaya çıkmıştır (Anlı 1999, Zhang 2015). 

Meşe fıçı üretiminde kurutmadan sonra uygulanan ve ahşapta farklı bileşenlerin 

kimyasal yapısını değiştiren en önemli aşama yakma-tütsüleme işlemidir. Uygulanan 

sıcaklık ve süreye bağlı olarak üç temel yakma derecesi bulunmaktadır. Bunlardan hafif 

yakma (LT) en az 5 dakika boyunca 180º C’ye varan sıcaklıkta, orta yakma (MT) en az 

35 dakika 160-170º C’ye varan sıcaklıklarda, yüksek yakma (HT) ise en az 17.5 dakika 

230º C’ye ulaşan sıcaklıklarda gerçekleştirilirken, işlem sırasında yakma derecesine 

bağlı olarak çeşitli hidrotermoliz ve piroliz reaksiyonları gerçekleşmektedir. Bu 

aşamada kolaylıkla hidroliz olabilen ellajitanenler ile birlikte lignin ve hemiselüloz gibi 

ahşap bileşenleri degradasyona uğramaktadır. Yakılmış fıçıda, ligninin hidroliz ve 

oksidasyonuyla birlikte çeşitli mono ve dimetoksilli fenoller ve yüksek miktarda 

sinamik asit, benzoik asit ve aldehitler oluşmaktadır. Gerçekleşen bu degradasyonla 

ahşapta istenen aromaların oluşumuna katkı sağlamaktadır. Ahşaba ham odun kokusu 

veren roburinler, granidin, veskalajin ve kastalajin miktarları ise yakma ilemi sırasında 

azalmaktadır. Yakma sırasında termal degradasyona uğrayan ellajitanenlerin etkisiyle 

yakılmış fıçılarda ellajik asit bileşiminin arttığı gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda orta 

yakmanın ellajitanen kaybını %90ın üstünde artırdığı, uçucu fenolleri %30 oranında 

artırdığı gözlenmiştir. Öte yandan termal degradasyona duyarlı olan gallik, 

protokateşuik ve kafeik asitler ve skopoletin gibi fenolik bileşen konsantrasyonlarını 

önemli oranda düşürdüğü belirtilmiştir (Jackson 2008, Zhang 2015). 
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Şarapların fıçıda olgunlaştırma süreleri ve fıçı hacmi de fıçıdan şaraba ekstrakte olan 

polifenol miktarını etkilemektedir. Del Άlamo Sanza ve arkadaşları tarafından yapılan 

incelemede şaraplarda p-kumarik, ferulik, gallik, protokateşuik, kafeik asitler ve 

protokateşialdehit miktarlarının fıçı, meşe talaşı ve meşe parçaları ile muamele 

sonucunda artış gözlendiği belirlenmiştir. Yine araştırma sonuçlarına göre şarap, 

konyak, viski, brendi gibi içkilerin fıçıda olgunlaştırılması sonunda fıçıdan ekstrakte 

olan fenolik bileşenlerle antioksidan aktivitelerinde artış gözlendiği rapor edilmiştir 

(Del Άlamo Sanza vd. 2008).  

2.4 Şarap Üretiminde Farklı Fıçı Uygulamalarının Şarabın Kimyasal ve Duyusal 

Özelliklerine Etkileri 

Yıllanmış şaraplarda meşenin fenolik maddeler ve dolayısıyla aroma- lezzet üzerine 

etkileri ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Tanenler ve vanilin gibi fenolik bileşenler 

meşenin aroma bileşenleri arasındadır ve şarabın meşede yıllandırılması süresince 

şaraba geçerler. Meşe fıçıda yıllanan şarabın yapısı; seçilen meşe fıçının tipine, 

kullanılan meşenin çeşidine, fıçının yaşına ve fıçının hazırlanış şekline bağlı olarak 

değişim göstermektedir (Ribéreau-Gayon 2006). Şarapta bulunan meşe aromaları fıçı 

kökenli değişimlere göre farklılık göstermektedir (Çizelge 2.5). 

Yeni ve eski (kullanılmış) fıçıda yıllandırmanın şarap üzerine etkileri de çeşitli 

araştırmalara konu olmuştur. Gambuti ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan 

araştırmada yeni, bir yıllık meşe ve kestane fıçılarda yıllandırılmış şarapların renk, 

fenolik bileşen ve tat özelliklerine etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda fıçı 

üretiminde kullanılan ahşap çeşidinin; özellikle vanilin, düşük molekül ağırlıklı 

fenolikler ve şarabın burukluğu gibi özelliklerine etkili olduğu ve kestane fıçıların 

dikkat edilerek meşe yerine kullanılabileceği saptanmıştır (Gambuti vd. 2010).   Şarap 

yıllandırılmasında kullanılan eski meşe fıçıların yenilere oranla şaraba daha az aroma 

kattığı bilinmektedir. Şaraba geçen baharat ve tütsü aromasını etkileyen ısıl işlem 

derecesinin bu faktörlerden birisi olduğu saptanmıştır. Meşe ağacının büyüme hızı da 

şaraba geçen fenolik bileşenleri etkilemektedir. Yavaş bir hızla büyüyen meşeden imal 

edilmiş fıçıların daha yüksek kalitede fenolik bileşene sahip olduğu kaydedilmiştir. 
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Çizelge 2.5 Şarapta bulunan meşe aromalarındaki değişimin temel etmenleri (Ribéreau-

Gayon 2006) 

Etmen Değişken 

Meşe türü 
Düz & pürüzlü tanecik yapısı, halkasal yapısı, 

kimyası 

Coğrafi köken Fransa, Amerika, Doğu Avrupa 

Ahşabın elde edildiği kısmın ağaç 

gövdesindeki yeri 
Gelişim hızı, bahar/yaz odunu oranı 

Ahşabın kurutma tekniği Açık havada doğal kurutma, fırınlama 

Fıçı yakma/ısıl işlem tekniği Odun ateşinde, gaz brulörü vasıtasıyla 

Yakma derecesi Hafif, orta, yoğun 

Fıçı şartlama 
Kullanım öncesi sıcak su veya buhar 

kullanarak 

Olgunlaştırma şartları Fıçı boyutları, mahzen koşulları, olgunlaştırma 

süresi 

Tekrarlanan kullanım durumu Tıraşlanarak yeniden yakılması 

Küçük boyuttaki fıçılar geniş yüzey ve ekstraksiyon alanına sahip olduğundan bu 

fıçılarda yıllandırılan şaraplar daha fazla miktarda tanen ve fenolik bileşen içermektedir. 

Tanenler, yıllanmanın ilerleyen aşamalarında daha az burukluk ve daha yumuşak bir 

tada sahip, polimerlerine dönüşme eğilimi göstermektedirler (Arfelli 2007). 

Meşe ve akasya fıçılarının Malvazija şarap kalitesi üzerine yapılan araştırmada, 12 aylık 

dinlendirme süreci geçiren şarapların dinlendirilmesinde Fransa ve Hırvatistan kökenli 

meşe fıçılar ve Hırvatistan kökenli akasya fıçılar kullanılmıştır (Kozlovic vd. 2010). 

Çalışma sonunda şaraplarda özellikle furfural, 5-metilfurfural, gaiakol ve trans-iso 

öjenol miktarlarında önemli bir artış olduğunu ve akasya fıçıda dinlendirilen şaraplarda 

basit uçucu fenol bileşileşiklerinin öne çıkarken, meşe fıçı şaraplarında meşe 

laktonlarının baskın olduğu kaydedilmiştir (Kozlovic vd. 2010). 

Farklı fıçı özelliklerinin şarabın fenolik bileşimine olan etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Fernandez ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada (2003) İspanyol 
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kırmızı şaraplarından Rioja şarabı İspanyol, Fransız ve Amerikan meşe fıçılarında 21 ay 

yıllandırılmıştır. Yıllandırma sonunda İspanyol ve Fransız meşelerinde yıllandırılan 

şarapların renk ve toplam antosiyanin miktarları bakımından benzer özellik gösterdiği 

ve yıllandırmanın özellikle düşük molekül ağırlıklı polifenol kompozisyonu üzerine 

önemli etkisi olduğu gözlenmiştir (Fernandez de Simon vd. 2003).  

De Rosso ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka çalışmada (2009), farklı 

ahşaplardan yapılan fıçıların şarap ve içkilerde uçucu bileşenler ve polifenoller üzerine 

etkileri incelenmiştir. Araştırmada üretilen model şarap meşe, kestane, akasya, dut ve 

kirazdan yapılmış fıçılarda yıllandırılmış ve yıllandırma sonunda meşede yıllanan 

şarabın en yüksek polifenol bileşimine sahip olduğu, sırasıyla kestane, akasya, kiraz ve 

dut fıçılarında yıllandırılan şarapların meşede yıllandırılanı takip ettiği görülmüştür (De 

Rosso vd. 2009). 

Pomar ve Gonzales-Mendoza tarafından yapılan araştırmada (2001) Listan Negro ve 

Negramoll üzümlerinden ürtelimiş şaraplar, Amerikan ve Fransız (Allier) fıçılarında 21 

ay olgunlaştırılarak kimyasal ve duyusal bileşimindeki değişimler incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda uçar asitlikte artış, etanol oranında ise düşüş gözlenmiştir. 

Amerikan fıçının etanolün buharlaşmasına daha fazla katkı sağladığı saptanmıştır. 

Antosiyaninlerin zamanla polimerizasyonuna bağlı olarak şarapların renk 

yoğunluklarında olgunlaşma sürecinde artış gözlenmiş olup toplam fenol 

ekstraksiyonuna Fransız fıçıların daha fazla katkı sağladığı rapor edilmiştir. Toplam 

fenol indeksindeki sürekli dalgalanmanın fıçıdan ekstrakte olan fenolik bileşenler ile 

olgunlaşma boyunca dibe çöken renk maddeleri (antosiyaninler) arasındaki kompleks 

dengeden kaynaklanabileceği ortaya konmuştur. Araştırmada ayrıca olgunlaştırmanın 

ilk 3 ayında 420 ve 520 nm dalga boyundaki absorbans değerlerindeki artışın fıçıdan 

ekstrakte olan renk bileşenlerinden ve antosiyanin polimerizasyonundan 

kaynaklanabileceği sonraki aylarda 520 nm dalga boyundaki absorbansta sürekli 

düşüşle birlikte 420 nm dalga boyu absorbansında hafif bir artışın ise antosiyanin 

polimerleşmesi sonucu rengin canlı kırmızıdan kiremit kırmızısına dönmesi ile 

açıklanmıştır (Pomar ve Gonzales-Mendoza 2001). 
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 3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Çalışmada Urla Şarapçılık A.Ş. ‘ye ait Urla Kuşçular mevki bağlarından gelen, 2015 ve 

2016 döneminde hasat edilen Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot üzümlerinden 

üretilmiş şaraplar kullanılmıştır. Fenolik olgunluğa ulaşan üzümler Ağustos- Eylül 

aylarında hasat edilmiştir. Çalışmada kullanılan 2015 ve 2016 yıllarına ait şıra ve 

şarapların kimyasal bileşimi Çizelge 3.1 ve 3.2’de gösterilmiştir. Şarap üretiminde 

starter kültür olarak 20 g/ hL düzeyinde Saccharomyces cerevisiae (kuru aktif maya; 

Zymaflore RX60, Laffort; Zymaflore F83, Laffort) kullanılmış, fermantasyon 20-23°C 

arasında gerçekleştirilmiştir. Tez çalışmasında kullanılan şarapların olgunlaştırılmasında 

kullanılan 225 L hacminde fıçıların yanıklık ve yaş özellikleri ise Çizelge 3.3’ de 

belirtilmiştir. Şarapların olgunlaştırıldığı mahzen sıcaklığı 12-15°C, nem oranı ise % 

75-80 aralığında değişim göstermiştir. 

Çizelge 3.1 2015 rekoltesi şıra ve şarapların genel kimyasal özellikleri (Veriler Urla 

Şarapçılık’tan alınmıştır.) 

Şarap adı Şıra Dansite İndirgen Şeker (g/L) Alkol (%) pH 

Merlot-şıra 1111 264 - 3.88 

Merlot-şarap - 0.34 16 3.72 

Petit Verdot-şıra 1094 223 - 3.43 

Petit Verdot-şarap - 0.92 13.3 3.76 

Cabernet 

Sauvignon-şıra 
1107 254 - 4.03 

Cabernet 

Sauvignon-şarap 
- 4.66 13.3 3.96 
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Çizelge 3.2 2016 rekoltesi şıra ve şarap genel kimyasal özellikleri (Veriler Urla 

Şarapçılık’tan alınmıştır.) 

 

Şarap adı 

 

Şıra 

Dansite 

 

İndirgen Şeker (g/L) 

 

Alkol (%) 

 

pH 

Merlot-şıra 1115 270 - 3.90 

Merlot-şarap - 0.45 15 3.68 

Petit Verdot-şıra 1105 235 - 3.48 

Petit Verdot-şarap - 1.02 13.9 3.65 

Cabernet Sauvignon-şıra 1110 257 - 4.05 

Cabernet Sauvignon-şarap - 3.86 14.3 3.84 

 

Çizelge 3.3 Uygulamada kullanılan fıçı özellikleri 

Üzüm Türü Fıçı Yanıklık Fıçı Yaşı 

Merlot MLO
1 

0 

Merlot MLO 1 

Merlot ML
2 

0 

Petit Verdot HT
3 

0 

Petit Verdot ML 0 

Cabernet Sauvignon M+
4 

0 

Cabernet Sauvignon MLO 0 

Cabernet Sauvignon ML 0 

1
MLO: Medium Long Open (orta uzun-açık yakma). 

2
ML: Medium Long (orta uzun- 

kapalı yakma). 
3
HT: yoğun yakma. 

4
M+: Orta üstü yakma  
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3.2 Yöntem 

3.2.2 Şarap analizleri 

3.2.2.1 Serbest SO2 tayini 

Serbest SO2 tayininde 25 mL şarap örneği N/64 lük iyot çözeltisi ile titre edilmiştir 

(Aktan ve Kalkan 2000).  

3.2.2.2 Uçucu asit tayini 

Buharlı damıtma uygulanarak yapılan analizde sonuçlar asetik asit cinsinden g/L olarak 

ifade edilmiştir (Ough ve Amerine 1988). 

3.2.2.3 Toplam asit tayini 

5 mL şarap örneği pH 8.2 olana dek 0.1 N NaOH ile titre edilerek belirlenmiştir. 

Sonuçlar tartarik asit cinsinden g/L olarak verilmiştir (Ough ve Amerine 1988).  

3.2.2.4 Alkol tayini 

Alkol miktarı damıtılarak elde edilen alkollü sıvının piknometre ile ölçümü sonucu 

belirlenmiş. hacim alkol (%h/h) olarak ifade edilmiştir (Ough ve Amerine 1988).  

3.2.2.5 İndirgen şeker tayini 

İndirgen şeker analizi Luff Schoorl yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar g/ L 

olarak ifade edilmiştir (Anonymous 2009b). 
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3.2.2.6 Renk tayini 

Şarap örneklerinde renk spektrofotomerik yöntemle tayin edilmiştir. Örneklerin 

absorbans değerleri 420. 520 ve 620 nm dalga boyunda okunmuştur. Şaraplara ait farklı 

renk bileşenleri aşağıdaki formüller kullanarak hesaplanmıştır (Kelebek vd. 2007). 

 

                                

          
    

    
 

               
    

              
 

                  
    

              
 

               
    

              
 

3.2.2.7 Monomerik antosiyanin tayini 

Şaraplarda monomerik antosiyanin miktarı pH diferensiyal yöntemi kullanılarak 

saptanmıştır (Anonymous 2005). Yöntemin prensibi antosiyanin pigmentlerinin farklı 

pH’larda (pH 1 ve pH 4.5) renk değişimlerinin farklı dalga boylarında (520 ve 700 nm) 

saptanmasına dayanmaktadır. Spektrofotometrik ölçüme dayalı olan yöntem sonucunda 

monomerik antosiyanin miktarı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. Toplam 

monomerik antosiyanin miktarı siyanidin-3 glikozidi cinsinden mg/L olarak ifade 

edilmiştir. 
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A=(A520nm- A700nm)pH 1-(A520nm-A700nm)pH 4.5  

MA(Molekül Ağırlığı)= 449.2 g/mol (siyanidin-3-glikozidi) 

DF=Dilüsyon faktörü 

1=Spektro küveti yol uzunluğu (cm) 

ɛ=Siyanidin-3-glikozidin molar absorbtivitesi (26900) 

10
3
= g - mg birim dönüşümü 

3.2.2.8 Toplam antosiyanin tayini 

Örneklerin toplam antosiyanin miktarları Modifiye Somers& Evans yöntemi 

kullanılarak spektrofotometrik şekilde belirlenmiştir. Yöntem şarabın pH 3.4. alkol 

konsantrasyonu %12 olan bir seyreltme çözeltisiyle standardize edilmesiyle modifiye 

edilmiştir (Mercurio vd. 2007). Yöntemin prensibi şarabın %0.375lik sodyum 

metabisülfit. %0.1 lik asetaldehit. 1 M HCl ve %12 alkollü standardizasyon çözeltisi ile 

seyreltilerek farklı dalga boylarında absorbans okumaya dayanmaktadır. Analizde 

kullanılan reaktant çözeltiler ve sonuç hesaplama yöntemi aşağıda ifade edilmektedir. 

Reaktantlar: 

Model şarap: %0.5 tartarik asit hacimce %12 etanol çözeltisinde çözülür ve pH 3.4’e 

ayarlanır. 

%0.375 lik Sodyum metabisülfit çözeltisi: %kütle/ hacim şeklinde hazırlanır. 

%0.1 lik Asetaldehit çözeltisi: % hacim/ hacim şeklinde hazırlanır. 

1 M HCl çözeltisi 

Hesaplama: 

Toplam antosiyanin (mg/L)= 20 [(50 A520 HCl) – (1.6667 (10 A520 sulfite)] 
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Analiz sonuçları kimyasal yaş için birimsiz olup, SO2 dirençli pigmentler absorbans 

ünitesi biriminden ifade edilmiştir (Mercurio vd 2007). 

3.2.2.9 Toplam fenolik madde tayini 

Şaraplarda toplam fenolik bileşenler Folin-Ciocalteau mikro yöntem kullanılarak 

spektrofotometrik şekilde belirlenmiştir (Slinkard ve Singleton 1977). Analiz; fenolik 

maddelerin alkali ortamda tamamen iyonlaşması ve Folin-Ciocalteau reaktantı ile 

okside olması prensibine dayanmaktadır. Sonuçlar gallik asit eşdeğeri (mg GAE/L) 

olarak ifade edilmiştir. 

3.2.2.10 Bazı fenolik bileşiklerin dağılımı 

Şaraplarda epigallokateşin, epikateşin, kaemferol, kateşin (+), kafeik asit, p-kumarik 

asit, trans ferulik asit, 2-hidroksisinamik asit, 4-hidroksibenzoik asit ve  3-4 

dihidroksibenzaldehit kantitatif olarak HPLC ile belirlenmiştir (Özkan ve Baydar 2006). 

3.2.2.10.1 Standartların hazırlanması 

Epigallokateşin, epikateşin, kaemferol, kateşin (+), kafeik asit, p-kumarik asit, trans 

ferulik asit, 2-hidroksisinamik asit, 4-hidroksibenzoik asit ve 3-4 dihidroksibenzaldehit 

standartları ‘’Sigma-Aldrich’’ firmasından sağlanmıştır. Her bir standart için beş farklı 

konsantrasyonda çözelti hazırlanıp kalibrasyon eğrileri oluşturulmuştur. Standart 

kalibrasyon eğrilerinden saptanan denklemler kullanılarak fenolik bileşiklerin miktarları 
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saptanmıştır. Fenolik bileşen standartlarına ait alıkonma zamanı. maksimum absorbans, 

kalibrasyon aralığı, R
2
, LOD ve LOQ değerleri çizelge 3. 4’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.4 Fenolik bileşik standartlarına ait alıkonma zamanı, maksimum absorbans, 

kalibrasyon aralığı, R
2
, LOD ve LOQ değerleri 

Fenolik Bileşen 

Standartları 

Alıkonma 

Zamanı 

(dakika) 

Maksimum 

Absorbans 

(nm) 

Kalibrasyon 

Aralığı 

(ppm) 

R
2
 

LOD 

(mg/L) 

LOQ 

(mg/L) 

Epigallokateşin 20.7 280 1-100 0.99 3.86 11.72 

Epikateşin 30.1 280 1-100 0.99 7.79 23.61 

Kaemferol 53.1 360 1-100 0.95 32.95 99.85 

Kateşin 19.3 280 1-100 0.99 3.81 11.55 

Kafeik asit 25.7 320 1-100 0.99 1.27 3.85 

p-Kumarik Asit 34.9 320 0.1-100 1 0.68 2.08 

Trans Ferulik Asit 37.8 320 0.01-100 0.99 1.47 4.47 

2-Hidroksisinamik 

Asit 
43.1 280 0.1-100 0.99 2.12 6.43 

4-Hidroksibenzoik 

Asit 
17.9 280 1-100 0.99 6.51 19.75 

3-4 

Hidroksibenzaldehit 
15.1 280 1-100 0.99 5.43 16.46 

3.2.2.10.2 Örneklerin hazırlanması 

Analizde kullanılan şarap örnekleri 0.45 µm’lik (Millex-HV) membran filtreden 

süzülmüştür. Filtratlardan otosampler vasıtası ile 25 µL alınıp HPLC cihazına enjekte 

edilmiştir. Fenolik bileşikler için HPLC gradient sistem çözücü akış konsantrasyonu 

çizelge 3.5’te detaylı olarak gösterilmiştir. 
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HPLC koşulları: 

Ekipman: Shimadzu 

Degazör: DGU-20 A5 Prominence (gradient valf) 

Pompa: IC -20 AT Prominence 

Kontrol Ünitesi: CBM-20A Prominence 

Dedektör: SPD-M10AVP DAD 

Otomatik Örnek Enjeksiyon Ünitesi: SIL-10AXL 

Kolon Fırını: CTO-10A 

Kolon: Intersil ODS-3 Ters Faz (5 µm-25x4.6 mm) 

Çözücü A: Metanol 

Çözücü B: %2 Asetik asit 

HPLC saflığında metanol G Chromasolv Sigma-Aldrich (Almanya). Asetik asit (%100) 

Sigma-Aldrich (Almanya)’ den temin edilmiştir. 

Çizelge 3.5 Fenolik bileşikler için HPLC gradient sistem çözücü akış konsantrasyonu 

Süre (dk) A Çözelti % (h/h) B Çözelti % (h/h) 

0 0 100 

3 5 95 

18 20 80 

25 20 80 

30 25 75 

35 30 70 

40 40 60 

55 50 50 

65 60 40 
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3.2.2.11 Duyusal analiz 

Şarapların duyusal analizi 100 puan sistemine göre, 9 kişilik panelist grubu tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Panelistler şarapları başlıca 10 kritere göre 100 tam puan üzerinden 

belirtilen sınırlar içinde değerlendirmişlerdir (Anlı 2011, Anonymous 2009a). Şaraplar 

görsel olarak berraklık, görünüm, yoğunluk, kokusal olarak netlik/sağlıklılık, kalite ve 

yoğunluk, tatsal olarak netlik/ sağlıklılık, kalite ve ağızda kalıcılık gibi özellikleri ile 

genel hüküm/ denge olmak üzere toplam 10 kriter için puanlanmıştır. Şaraplar 

panelistler tarafından mükemmel, çok iyi, iyi, geçerli ve yetersiz olacak şekilde 

derecelendirilmiş ve derecelendirme sonuçları OIV kriterleri baz alınarak puanlanmıştır 

(Anonymous 2009a, Anonymous 2013). Şarapların aromatik ve ağız hissi özelliklerini 

detaylı gözlemlemek adına, 7 kişilik panelist grubu tarafından tanımlayıcı duyusal test 

gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı duyusal test kapsamında, şarapların kırmızı meyve, 

pişmiş meyve, füme (is), odunsu, tarçın, karanfil, tatlı (karamel-vanilya), kavrulmuş 

çerez aromaları ile asitlik ve burukluk seviyeleri 1-9 puan aralığında değerlendirilmiştir 

(Anlı 2011). 

3.2.2.12 İstatistiksel analiz 

2015 ve 2016 yılına ait şarapların analizleri sonucu elde edilen veriler iki yönlü varyans 

analizi tekniği ( univariate ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Çalışmada her çeşit üzüm 

kendi içinde analiz edilmiştir. Buna göre Cabernet Sauvignon ve Merlot şarapları için; 

fıçı faktörünün 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 4 seviyesi ve zaman faktörünün 1, 2, 3 olmak 

üzere 3 seviyesi mevcuttur. Petit Verdot şarapları için fıçı faktörünün 1, 2 ve 3 olmak 

üzere 3 seviyesi ve zaman faktörünün 1, 2, 3 olmak üzere 3 seviyesi mevcuttur. 

Tekrarlanan ölçümler aşama faktörünün seviyelerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı 

grupların değerlendirilmesinde Tukey testi kullanılmıştır (p<0.05). Genel ve tanımlayıcı 

duyusal analiz sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesi amacıyla iki yönlü varyans 

analizi tekniği (univariate ANOVA) uygulanmıştır (p<0.05). Farklı grupların 

belirlenmesinde ise Tukey testi kullanılmıştır (p<0.05). İstatistiksel analizler SPSS 18 

paket programı kullanılarak yapılmıştır (Sheskin 2000). 
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4. BULGULAR 

4.1 Şarapların Genel Kimyasal Özellikleri 

2015 ve 2016 yıllarında üretilen Cabernet Sauvignon şaraplarının genel kimyasal analiz 

sonuçları çizelge 4.1 ve 4.2’ de, Merlot şaraplarının 2015 ve 2016 yılları için genel 

kimyasal analiz sonuçları çizelge 4.3 ve 4.4’de, Petit Verdot şaraplarının 2015 ve 2016 

yılları için genel kimyasal analiz sonuçları çizelge 4.5 ve 4.6’da verilmiştir. 

Araştırmamızda incelenen Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot şaraplarının 

alkol, indirgen şeker, serbest SO2, titrasyon asitliği ve uçar asitlik gibi temel önolojik 

özellikleri değerlendirildiğinde, farklı fıçı uygulamalarının benzer analiz sonuçlarına 

sahip olduğu gözlenmiştir.  

2015 rekoltesine ait verilere bakıldığında; Cabernet Sauvignon şarabının fermantasyon 

sonu, MLO, ML ve M+ fıçıda 6 ve 12 ay olgunlaştırılması sonucu alkol değerleri 

%12.75 ile13.28 aralığında, indirgen şeker miktarları 4.62-3.90 g/L aralığında, titrasyon 

asitliği 6.45-7.39 g tartarik asit/L aralığında, uçar asitlik değerlerinin 0.92-0.95 g asetik 

asit/ L aralığında, serbest SO2 değerlerinin ise 21.80-24.80 mg/L aralığında olduğu 

saptanmıştır. Cabernet Sauvignon 2016 rekolte şaraplarında ise alkol değerleri %14.55 

ile 15.45 aralığında, indirgen şeker miktarları 2.79-4.66 g/L aralığında, titrasyon asitliği 

6.15-7.34 g tartarik asit/L aralığında, uçar asitlik değerlerinin 0.74-0.88 g asetik asit/ L 

aralığında, serbest SO2 değerlerinin ise 21.00-25.15 mg/L aralığında olduğu 

gözlenmiştir (Çizelge 4.1-4.2). 
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Çizelge  4.1 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları  

Cabernet Sauvignon 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO* ML** M+*** MLO ML M+ 

Alkol% 13.28±0.04 13.16±0.06 13.25±0.07 13.08±0.04 13.09±0.06 13.05±0.07 12.75±0.04 

İndirgen Şeker (g/L) 4.62±0.01 4.05±0.07 4.13±0.04 4.00±0.01 3.90±0.07 4.11±0.04 3.95±0.01 

Titrasyon Asitliği (g/L)
a
 7.39±0.06 6.68±0.11 6.68±0.06 6.53±0.11 6.55±0.11 6.65±0.08 6.45±0.11 

Uçucu Asit(g/L)
b
 0.93±0.01 0.92±0.05 0.92±0.02 0.92±0.01 0.95±0.04 0.93±0.01 0.94±0.04 

Serbest SO2 (mg/L) 22.05±0.64 21.8±0.42 20.5±0.42 22.65±1.20 21.80±0.42 24.8±0.23 22.65±1.20 
1
 Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

3
 Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a 
Tartarik asit 

cinsinden, 
b
 Asetik asit cinsinden 

 

Çizelge  4.2 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları 

Cabernet Sauvignon 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO* ML** M+*** MLO ML M+ 

Alkol% 15.45±0.07 14.55±0.07 15.15±0.07 15.25±0.07 14.55±0.06 15.05±0.00 15.35±0.05 

İndirgen Şeker (g/L) 4.66±0.07 3.91±0.02 4.09±0.03 4.08±0.02 2.79±0.03 3.21±0.07 3.91±0.05 

Titrasyon Asitliği (g/L)
a
 7.34±0.13 6.68±0.32 6.65±0.21 6.45±0.11 6.60±0.21 6.15±0.20 6.23±0.11 

Uçucu Asit(g/L)
b
 0.77±0.01 0.87±0.00 0.78±0.02 0.74±0.02 0.88±0.01 0.80±0.01 0.82±0.01 

Serbest SO2 (mg/L) 25.15±0.50 24.8±1.70 21.2±0.17 24.8±0.85 23.93±0.45 21.00±0.77 24.94±0.37 
1
 Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

3 
Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap, a Tartarik asit 

cinsinden, b Asetik asit cinsinden 
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Çizelge  4.3 2015 rekoltesi Merlot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları 

Merlot 

 

Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO-1* MLO-0** ML-0*** MLO-1 MLO-0 ML-0 

Alkol% 15.3±0.00 15.15±0.07 15.10±0.14 15.00±0.00 14.41±0.01 14.37±0.12 14.65±0.05 

İndirgen Şeker (g/L) 0.36±0.01 0.33±0.01 0.32±0.01 0.33±0.01 0.33±0.01 0.32±0.01 0.33±0.01 

Titrasyon Asitliği (g/L)
a
 6.71±0.05 5.63±0.21 5.85±0.11 5.70±0.00 5.63±0.21 5.85±0.11 5.70±0.00 

Uçucu Asit(g/L)
b
 0.74±0.01 0.62±0.01 0.72±0.01 0.66±0.02 0.62±0.01 0.72±0.01 0.66±0.02 

Serbest SO2 (mg/L) 23.15±0.35 22.95±0.78 21.05±0.35 22.20±0.42 22.95±0.78 21.05±0.35 22.20±0.42 
1
 Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2 
Medium Long Open yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 3 Medium Long yakma sıfır fıçıda 

olgunlaştırılmış şarap, 
a  

Tartarik asit cinsinden, 
b
 Asetik asit cinsinden 

 

Çizelge  4.4 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları 

Merlot  
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO-1* MLO-0** ML-0*** MLO-1 MLO-0 ML-0 

Alkol% 15.75±0.07 15.68±0.18 15.60±0.00 15.60±0.00 14.90±0.00 14.53±0.04 15.00±0.00 

İndirgen Şeker (g/L) 4.38±0.36 1.49±0.05 3.75±0.06 2.40±0.12 1.24±0.02 1.36±0.03 1.12±0.01 

Titrasyon Asitliği (g/L)
a
 6.75±0.07 5.40±0.21 5.78±0.11 6.15±0.00 6.45±0.00 6.04±0.01 6.38±0.11 

Uçucu Asit(g/L)
b
 0.51±0.01 0.66±0.13 0.66±0.18 0.70±0.09 0.81±0.01 0.81±0.01 0.79±0.03 

Serbest SO2 (mg/L) 23.05±0.50 25.80±0.85 24.80±1.70 25.20±1.62 25.11±0,08 22.24±1.26 20.05±0.57 
1 
Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long Open yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

3
Medium Long yakma sıfır fıçıda 

olgunlaştırılmış şarap, 
a  

Tartarik asit cinsinden, 
b
 Asetik asit cinsinden 
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Çizelge  4.5  2015 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları 

PetitVerdot 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 

12 Aylık Depolama 

Tank HT* ML** HT ML 

Alkol% 13.30±0.00 13.15±0.07 13.08±0.11 13.05±0.05 13.00±0.02 

İndirgen Şeker (g/L) 1.03±0.11 0.91±0.01 0.89±0.01 0.90±0.05 0.86±0.05 

Titrasyon Asitliği (g/L)
a
 7.24±0.05 5.70±0.42 6.45±0.21 5.20±0.23 6.40±0.13 

Uçucu Asit(g/L)
b
 0.74±0.01 0.87±0.02 0.83±0.01 0.90±0.01 0.89±0.06 

Serbest SO2 (mg/L) 20.75±0.35 20.60±0.28 21.50±0.14 24.70±0.22 20.50±0.16 
1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap 

2
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a  
Tartarik asit cinsinden, 

b
 Asetik asit cinsinden 

 

Çizelge  4.6 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının genel kimyasal analiz sonuçları 

PetitVerdot 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 

12 Aylık Depolama 

Tank HT* ML** HT ML 

Alkol% 14.15±0.07 13.95±0.21 14.00±0.00 13.75±0.07 13.90±0.02 

İndirgen Şeker (g/L) 1.16±0.15 1.04±0.08 1.12±0.07 0.91±0.05 0.88±0.01 

Titrasyon Asitliği (g/L)
a
 7.01±0.05 5.78±0.11 5.25±0.00 6.05±0.11 6.08±0.19 

Uçucu Asit(g/L)
b
 0.47±0.02 0.65±0.01 0.52±0.02 0.68±0.02 0.61±0.01 

Serbest SO2 (mg/L) 21.75±0.78 13.80±0.26 15.50±0.85 22.80±0.46 24.90±0.66 
1
High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a 
Tartarik asit cinsinden, 

b
 Asetik asit cinsinden

4
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2015 rekoltesine ait Merlot şarabının fermantasyon sonu, MLO-1, MLO-0 ve ML-0 

fıçıda 6 ve 12 ay olgunlaştırılması sonucu alkol değerleri %14.37-15.30 aralığında, 

indirgen şeker miktarları 0.32-0.36 g/L aralığında, titrasyon asitliği 5.63-6.71 g tartarik 

asit/L aralığında, uçar asitlik değerlerinin 0.62-0.74 g asetik asit/ L aralığında, serbest 

SO2 değerlerinin ise 21.05-23.15 mg/L aralığında olduğu saptanmıştır. Merlot 2016 

rekolte şaraplarında ise alkol değerleri %14.53 ile %15.75 aralığında, indirgen şeker 

miktarları 1.12-4.38 g/L aralığında, titrasyon asitliği 5.40-6.75 g tartarik asit/L 

aralığında, uçar asitlik değerlerinin 0.51-0.81 g asetik asit/ L aralığında, serbest SO2 

değerlerinin ise 20.05-25.80 mg/L aralığında olduğu gözlenmiştir (Çizelge 4.3-4.4). 

2015 yılı rekoltesi Petit Verdot şarabının fermantasyon sonu, HT ve ML fıçıda 6 ve 12 

ay olgunlaştırılması sonucu alkol değerleri %13.00 ile %13.30 aralığında, indirgen şeker 

miktarları 0.86-1.03 g/L aralığında, titrasyon asitliği 5.20-7.24 g tartarik asit/L 

aralığında, uçar asitlik değerlerinin 0.74-0.90 g asetik asit/ L aralığında, serbest SO2 

değerlerinin ise 20.50 ile 24.70 mg/L aralığında olduğu saptanmıştır. Petit Verdot 2016 

rekolte şaraplarında ise alkol değerleri %13.75 ile %14.15 aralığında, indirgen şeker 

miktarları 0.88-1.16 g/L aralığında, titrasyon asitliği 5.25-7.01 g tartarik asit/L 

aralığında, uçar asitlik değerlerinin 0.47-0.68 g asetik asit/ L aralığında, serbest SO2 

değerlerinin ise 13.80-24.90 mg/L aralığında olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.5-4.6). 

Numune şaraplar organik üretim tekniğine uygun üretildiğinden, üretilmesi esnasında 

aktarmalarda yer çekiminin etkisi kullanılmış olup pompa kullanılmadığından aktarma 

aşamalarında oksidasyon riski azaltılmıştır. Öte yandan organik olarak üretilmiş 

şaraplarda koruyucu olarak kullanılan kükürt dioksit miktarları düşük olduğundan, 

şarapta oluşan uçar asitlik oranları konvansiyonel üretimlere oranla daha yüksek 

olabilmektedir. Bu sebepten, 2015 yılı rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarında uçar 

asitlik ortalama olarak 0,93 g asetik asit/ L seviyesinde seyretmiştir. Çalışmamızda 

kullanılan şaraplar organik üretim tekniğine uygun olarak üretildiğinden serbest SO2 

oranlarının birkaç istisna haricinde 25 mg/L seviyesinin altında olduğu saptanmıştır.  

Fıçılar şarapla doldurulduktan sonra fıçının kullanım ömrüne bağlı olarak bir miktar 

şarap ahşap tarafından absorbe olmaktadır. Yeni fıçılarda ahşap tarafından emilen şarap 
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miktarı birkaç senelik fıçılara kıyasla daha fazla olmaktadır. Bununla birlikte şarapların 

fıçıda olgunlaştırılması esnasında ahşabın gözenek ve doku dizilişine göre değişen 

oranlarda şarap buharlaşmaktadır. Fıçıdan su ve etanolün evaporasyonuyla gerçekleşen 

bu kayıp %2-5 arasında değişiklik göstermektedir. Su ve etanol öncelikle fıçı ahşabına 

difuze olmaktadır (Anonymous, 2013a, Anonymous 2013b). Ahşap liflerinin doygunluk 

noktalarındaki (ekstraksiyonun durup, serbest suyun buharlaşmaya başladığı) değişime 

bağlı olarak etil alkolün ahşap latalarından difüzyonu farklılık göstermektedir 

(Singleton, 1995).  Evaporasyon kayıplarında ahşap gözenekliliği, fıçı üretim şekli ve 

şarabın ahşaba temas eden yüzey alanı önem arz etmektedir. Evaporasyon kaybıyla 

birlikte şarap üstünde tepe boşluğu oluşmakta ve eğer tepe boşluğu hava basıncı 

atmosfer basıncının altındaysa fıçı dışından içeriye oksijen penetrasyonu 

gerçekleşmektedir (Del Άlamo-Sanza ve Nevares 2017, Anonymous 2018). Dolayısıyla 

özellikle fıçıda yıllandırma sürecinde şaraplarda uçar asitlik gelişimi ve serbest SO2 

oranları periyodik olarak takip edilen en önemli iki parametreyi oluşturmaktadır.  

Olgunlaşma boyunca şarap yapısında bulunan tartarik asit potasyum ile birleşerek 

potasyum bitartarat (şarap taşı) oluşturmakta ve çökerek şaraptan ayrılmaktadır. Şarap 

taşının doğal halde oluşumuyla birlikte şarap asitliğinde de değişen oranlarda düşüş 

gözlenmektedir (Jackson 2008). Şarap olgunlaştırma aşamasında görülebilen uçar asitlik 

değerinin artışında ise; etanolün aerobik bakteriler tarafından oksiasyonu ile birlikte 

anaerobik laktik asit bakterilerinin kalan malik asidi parçalaması ile birlikte ahşap 

yapısındaki hemiselülozun asetil gruplarının hidrolizi gibi reaksiyonların etki ettiği 

bilinmektedir (Moreno ve Peinado 2012). 

Şarapların farklı fıçılarda olgunlaştırılması üzerine yapılan araştırmalarda genel şarap 

özellikleri de incelenmiştir. Dumitriu vd. (2017) tarafından şarapların farklı 

yanıklıklarda fıçıda olgunlaştırılması üzerine yapılan çalışmada; şarapların indirgen 

şeker ve etanol oranlarının depolama süresi ve yanıklık oranından bağımsız olduğu, 

buna karşın pH, titrasyon asitliği ve uçar asitlik oranlarının her iki parametreye de bağlı 

olduğunu kaydetmişlerdir (Dumitriu vd. 2017). 
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Farklı coğrafi bölgelere ait fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda bazı uçucu bileşenler ve 

etil fenoller üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise şarapların pH, toplam asitlik ve alkol 

oranları mikrobiyal bulaşmalara karşı güvenli ve duyusal özellikler bakımından kabul 

edilir seviyelerde bulunmuştur. Şarapların pH aralığı 3.1-3.6, toplam asitlik değerleri 

7.44- 4.02 g tartarik asit/L, alkol oranları ise %12-13.5 (v/v) olarak saptanmıştır. 

Çalışmada alkol oranlarının şaraplarda uçucu bileşenler ve etil fenoller üzerine etkili 

olduğu kaydedilmiştir (Garde- Cerdȧn vd. 2008). 

4.2 Renk Tayini 

2015 ve 2016 rekoltesine ait Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot şaraplarında 

farklı fıçı uygulamalarının renk bileşimine etkisi Çizelge 4.7- 4.12 ile Şekil 4.1-4.12 ‘de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.7 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının renk tayini sonuçları 

Cabernet 

Sauvignon 

2015 

rekolte 

Renk 

Yoğunluğu 

 

Renk Tonu 

 

% Sarılık 

 

% Kırmızılık 

 

% Mavilik 

 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

2.66±0.08aA 

%0.00 

1.00± 0.04bB 

%0.00 

0.34± 0.01aA 

%0.00 

0.35± 0.01aA 

%0.00 

0.31±0.00cC 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO* 
2.61±0.08bA 

%1.88 

0.90± 0.02aA 

%10.00 

0.35±0.00cB 

%2.94 

0.38±0.01abA 

%8.57 

0.27±0.00aB 

%12.90 

ML** 
2.54±0.10bA 

%4.51 

0.96± 0.01bA 

%4.00 

0.34± 0.01bB 

%0.00 

0.36± 0.01bA 

%2.86 

0.30± 0.02bB 

%3.23 

M+*** 
2.85±0.09bA 

%7.14 

0.95±0.00abA 

%5.00 

0.36±0.00cB 

%5.88 

0.36±0.00bA 

%2.86 

0.27± 0.01aB 

%12.90 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO 
8.56±0.06bB 

%221.80 

0.90±0.01aAB 

%10.00 

0.40±0.00cC 

%17.65 

0.45±0.00abB 

%28.57 

0.15±0.00aA 

%51.61 

ML 
10.28±0.01bB 

%286.47 

1.06±0.01bAB 

%6.00 

0.42±0.00bC 

%23.53 

0.39±0.00bB 

%11.43 

0.19±0.00bA 

%38.71 

M+ 
8.50±0.02bB 

%219.55 

0.89±0.00abAB 

%11.00 

0.40±0.00cC 

%17.65 

0.45±0.00bB 

%28.57 

0.15±0.00aA 

%51.61 
1
Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış 

şarap, 
3
Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında 

küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 
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Şekil 4.1 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk yoğunluğu 

değişimleri (2015) 

 

 

Şekil 4.2 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk tonu, 

%sarılık, kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2015) 

Cabernet Sauvignon 2015 rekolte şaraplarının renk analiz sonuçlarına bakıldığında renk 

yoğunluğu, % sarılık ve kırmızılık oranlarının zamanla arttığı, renk tonu ve % mavilik 

oranlarının zamanla azaldığı gözlenmiştir. Renk yoğunlukları 2.54 ile 10.28 absorbans 
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ünitesi, renk tonu 0.89-1.06 absorbans ünitesi, % sarılık oranı 0.34-0.42, % kırmızılık 

oranı 0.35-0.45 ve % mavilik oranları 0.15 ile 0.31 arasında değişim göstermiştir 

(Çizelge 4.7). Renk yoğunluğu verileri ele alındığında, farklı fıçılar arasında önemli bir 

fark görülmezken, fermantasyon sonu alınan kontrol şarabı farklı bulunmuş, zaman 

açısından bakıldığında ise 12 aylık depolama, fermantasyon sonu ve 6 aylık 

depolamadan farklı bulunmuştur (p<0.05). Renk tonu verilerine bakıldığında ML fıçı ile 

tank numunesi benzer sonuçlar verirken, MLO ile M+  fıçıları arasında farklılık 

gözlenmiş, verilerin 0., 6. ve 12. ayda önemli oranda farklı olduğu gözlenmiştir 

(p<0.05). Sarılık ve mavilik yüzdelerine bakılacak olursa; tank örneği, MLO ve ML 

fıçılar arasında farklılık gözlenirken, MLO ve M+ fıçılar arasında fark görülmemiş, 

zamanla şarapların önemli oranda farklılaştığı ortaya çıkmıştır (p<0.05). % kırmızılık 

oranları açısından tank, MLO, ML fıçılar arasında önemli farklılık bulunurken, ML ve 

M+ fıçılar arasında fark bulunmamış, öte yandan sadece 12 aylık olgunlaştırma 

şaraplarda önemli açıdan fark yaratmıştır (p<0.05).  

Çizelge 4.8 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının renk tayini sonuçları  

Cabernet 

Sauvignon 
2016 rekolte 

Renk 

Yoğunluğu 
Renk Tonu % Sarılık 

% 

Kırmızılık 
% Mavilik 

Fermantasyon 

Sonu Tank 

9.76±0.01aA 

%0.00 

0.97±0.01aA 

%0.00 

0.40±0.00bC 

%0.00 

0.41±0.00aA 

%0.00 

0.19±0.00aA 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO* 

10.59±0.38cB 

%8.50 

1.20±0.17cB 

%23.71 

0.44±0.03aB 

%10.00 

0.37±0.02cB 

%9.76 

0.20±0.01aA 

%5.26 

ML** 

9.74±0.09aB 

%0.20 

1.02±0.01bB 

%5.15 

0.41±0.00bB 

%2.50 

0.41±0.00bB 

%0.00 

0.18±0.00aA 

%5.26 

M+*** 

10.55±0.02bB 

%8.09 

1.06±0.02bB 

%9.28 

0.40±0.00aB 

%0.00 

0.38±0.00bB 

%7.32 

0.22±0.00aA 

%15.79 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO 

11.98±0.34cC 

%22.75 

1.16±0.00cB 

%19.59 

0.47±0.03aA 

%17.50 

0.33±0.02cC 

%19.51 

0.15±0.00aA 

%21.05 

ML 

9.90±0.02aC 

%1.43 

1.06±0.00bB 

%9.28 

0.43±0.00bA 

%7.50 

0.39±0.00bC 

%4.88 

0.19±0.00aA 

%0.00 

M+ 

10.88±0.06bC 

%11.48 

1.05±0.01bB 

%8.25 

0.42±0.00aA 

%5.00 

0.34±0.00bC 

%17.07 

0.15±0.00aA 

%21.05 
1
Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış 

şarap, 
3
Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında 

küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 
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Şekil 4.3 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk yoğunluğu 

değişimleri (2016) 

 

 

Şekil 4.4 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları renk tonu, 

%sarılık, kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2016) 

2016 rekolte Cabernet Sauvignon şaraplarının renk analiz sonuçlarına bakıldığında renk 

yoğunluğu, renk tonu ve % sarılık oranlarının zamanla arttığı, kırmızılık yüzdesi ve % 

mavilik oranlarının zamanla azaldığı gözlenmiştir. Renk yoğunlukları 9.74 ile 11.98 
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absorbans ünitesi, renk tonu 0.97-1.20 absorbans ünitesi, % sarılık oranı 0.40-0.47, % 

kırmızılık oranı 0.33-0.41 ve % mavilik oranları 0.15 ile 0.22 arasında değişim 

göstermiştir (Çizelge 4.8). Renk yoğunluğu verileri ele alındığında, tank, MLO ve M+ 

fıçılar arasında önemli fark gözlenirken, ML fıçı tank numunesi benzer özellik 

göstermiş, zaman açısından bakıldığında ise depolama sürelerinin şaraplar üzerinde fark 

yarattığı gözlenmiştir (p<0.05). Renk tonu verilerine bakıldığında tank, MLO ve ML 

fıçı numuneleri önemli oranda değişiklik gösterirken, ML ile M+  fıçıları arasında 

benzerlik gözlenmiş, verilerin 0. ay numunelerinin 6. ve 12. aydan önemli oranda farklı 

olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Sarılık yüzdelerine bakılacak olursa; MLO ve ML fıçılar 

arasında farklılık gözlenirken, MLO ve M+ fıçı numuneleri ile tank ve ML fıçı 

numuneleri arasında fark görülmemiş, zamanla şarapların önemli oranda farklılaştığı 

ortaya çıkmıştır (p<0.05). % kırmızılık oranları açısından tank, MLO, ML fıçılar 

arasında önemli farklılık bulunurken, ML ve M+ fıçılar arasında fark bulunmamış, öte 

yandan zamanın olgunlaştırılan şaraplarda önemli açıdan fark yarattığı saptanmıştır 

(p<0.05). % mavilik oranları ele alındığında zaman ve farklı fıçı uygulamalarının 

numunelerde önemli fark yaratmadığı belirlenmiştir (p>0.05). 

Merlot 2015 rekolte şaraplarının renk analiz sonuçlarına bakıldığında renk yoğunluğu, 

% sarılık ve kırmızılık oranlarının zamanla arttığı, % mavilik oranının zamanla azaldığı 

gözlenmiştir. Renk yoğunlukları 2.07 ile 9.73 absorbans ünitesi, renk tonu 0.90-1.03 

absorbans ünitesi, % sarılık oranı 0.34-0.42, % kırmızılık oranı 0.36-0.45 ve % mavilik 

oranları 0.14 ile 0.30 arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4.9). Renk yoğunluğu 

verileri ele alındığında, farklı fıçı numuneleri arasında fark gözlenmezken, tank 

numunesi fıçı numunelerinden önemli oranda farklı bulunmuş, zaman açısından 

bakıldığında ise depolama sürelerinin şaraplar üzerinde fark yarattığı gözlenmiştir 

(p<0.05). Renk tonu verilerine bakıldığında zaman ve farklı fıçı uygulamalarının 

numunelerde önemli değişikliğe yol açmadığı ortaya çıkmıştır (p>0.05). Sarılık ve 

kırmızılık %lerine bakılacak olursa; farklı fıçı uygulamaları şaraplar arasında önemli 

fark yaratırken, zaman açısından değerlendirildiğinde sadece 12 ay olgunlaştırılan 

şarapların diğerlerinden önemli oranda farklılaştığı ortaya çıkmıştır (p<0.05). % mavilik 

oranları ele alındığında farklı fıçı uygulamaları şaraplar arasında önemli fark yaratırken, 
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olgunlaştırma süreleri bakımından 12 ay olgunlaştırmanın fark yarattığı belirlenmiştir 

(p<0.05). 

 

Çizelge 4.9 2015 rekoltesi Merlot şaraplarının renk tayini sonuçları  

Merlot 
2015 

rekolte             

Renk 

Yoğunluğu 

 

 

Renk Tonu 

 

 

% Sarılık 

 

 

% Kırmızılık  

 

% Mavilik 

Fermantasyon 

Sonu Tank 

2.73± 0.06aB 

%0.00 

0.95±0.00aA 

%0.00 

0.34±0.00aA 

%0.00 

0.36±0.00aA 

%0.00 

0.30±0.00cB 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1* 

2.07± 0.06bA 

%24.18 

0.94±0.00aA 

%1.05 

0.34±0.00bcA 

%0.00 

0.36±0.00cA 

%0.00 

0.30±0.00aB 

%0.00 

MLO-0** 

2.10± 0.07bA 

%23.08 

0.94±0.00aA 

%1.05 

0.34±0.00bA 

%0.00 

0.36±0.00bcA 

%0.00 

0.30±0.00bB 

%0.00 

ML-0*** 

2.19± 0.03bA 

%19.78 

0.94±0.00aA 

%1.05 

0.34±0.00cA 

%0.00 

0.36±0.00bA 

%0.00 

0.30±0.00abB 

%0.00 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1 

9.12±0.04bC 

%234.07 

0.97±0.01aA 

%2.11 

0.42±0.00bcB 

%23.53 

0.44±0.00cB 

%22.22 

0.14±0.00aA 

%53.33 

MLO-0 

9.73±0.13bC 

%256.41 

1.03±0.02aA 

%8.42 

0.42±0.00bB 

%23.53 

0.41±0.00bcB 

%13.89 

0.17±0.00bA 

%43.33 

ML-0 

8.59±0.01bC 

%214.65 

0.90±0.01aA 

%5.26 

0.41±0.00cB 

%20.59 

0.45±0.00bB 

%25.00 

0.14±0.00abA 

%53.33 
1 

Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 
2
 Medium Long Open yakma sıfır 

fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 
3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x 

Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) 

kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar 
% değişimi ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 4.5 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk yoğunluğu değişimleri 

(2015) 
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Şekil 4.6 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk tonu, %sarılık, kırmızılık 

ve mavilik oranı değişimleri (2015) 

Merlot 2016 rekolte şaraplarının renk analiz sonuçlarına bakıldığında renk yoğunluğu, 

renk tonu ve % sarılık oranlarının zamanla arttığı, % kırmızılık ve mavilik oranlarının 

zamanla azaldığı gözlenmiştir. Renk yoğunlukları 9.60 ile 10.44 absorbans ünitesi, renk 

tonu 0.96-1.11 absorbans ünitesi, % sarılık oranı 0.40-0.48, % kırmızılık oranı 0.35-0.41 

ve % mavilik oranları 0.17 ile 0.19 arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4.10). Renk 

yoğunluğu verileri ele alındığında, sadece ML-0 fıçı numunesi diğer numunelerden 

önemli oranda farklı bulunurken, zaman açısından bakıldığında ise depolama sürelerinin 

şaraplar üzerinde fark yarattığı gözlenmiştir (p<0.05). Renk tonu verilerine bakıldığında 

MLO-0 ve MLO-1 fıçı şaraplarının benzerlik gösterdiği, tank ve ML-0 fıçı 

numunelerinin diğer numunelerden önemli oranda farklı olduğu (p<0.05), zaman 

bakımından 6 ve 12 aylık olgunlaştırmanın önemli oranda değişikliğe yol açmadığı 

ortaya çıkmıştır (p>0.05). Sarılık ve kırmızılık %lerine bakılacak olursa; farklı fıçı 

uygulamaları ve olgunlaştırma sürelerinin şarap özelliklerini önemli oranda farklılaştığı 

ortaya çıkmıştır (p<0.05). % mavilik oranları ele alındığında farklı fıçı uygulamaları 

şaraplar arasında önemli fark yaratırken (p<0.05), olgunlaştırma süreleri bakımından 6 

ve 12 ay olgunlaştırmanın önemli oranda değişikliğe yol açmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05). 
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Çizelge 4.10 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının renk tayini sonuçları 

Merlot 2016 rekolte             
Renk 

Yoğunluğu 
Renk Tonu % Sarılık 

% 

Kırmızılık 
% Mavilik 

Fermantasyon 

Sonu Tank 

9.82±0.11aA 

%0.00 

0.96±0.03aA 

%0.00 

0.40±0.01cC 

%0.00 

0.41±0.01aA 

%0.00 

0.19±0.00cB 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1* 

9.97±0.15aAB 

%1.53 

1.07±0.01abB 

%11.46 

0.43±0.00aB 

%7.50 

0.40±0.00dB 

%2.44 

0.17±0.00aA 

%10.53 

MLO-0** 

9.60±0.07aAB 

%2.24 

0.99±0.00abB 

%3.13 

0.41±0.00bcB 

%2.50 

0.41±0.00bB 

%0.00 

0.18±0.00bA 

%5.26 

ML-0*** 

10.20±0.11bAB 

%3.87 

1.11±0.04bB 

%15.63 

0.43±0.01abB 

%7.50 

0.39±0.01cB 

%4.88 

0.17±0.00abA 

%10.53 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1 

9.89±0.00aB 

%0.71 

1.00±0.00abB 

%4.17 

0.48±0.00aA 

%20.00 

0.35±0.00dC 

%14.63 

0.17±0.00aA 

%10.53 

MLO-0 

10.05±0.00aB 

%2.34 

1.10±0.00abB 

%14.58 

0.43±0.00bcA 

%7.50 

0.39±0.00bC 

%4.88 

0.18±0.00bA 

%5.26 

ML-0 

10.44±0.04bB 

%6.31 

1.11±0.08bB 

%15.63 

0.45±0.01abA 

%12.50 

0.37±0.01cC 

%9.76 

0.18±0.00abA 

%5.26 
1
Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap.

2
Medium Long Open yakma sıfır 

fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 
3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x 

Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) 

kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar 
% değişimi ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 4.7 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk yoğunluğu değişimleri 

(2016) 
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Şekil 4.8 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları renk tonu, %sarılık, kırmızılık 

ve mavilik oranı değişimleri (2016) 

Petit Verdot 2015 rekolte şaraplarının renk analiz sonuçlarına bakıldığında % sarılık 

oranın değişim göstermezken; renk yoğunluğu ve % kırmızılık oranlarının zamanla 

arttığı, renk tonu ve % mavilik oranlarının zamanla azaldığı gözlenmiştir. Renk 

yoğunlukları 2.14 ile 4.77 absorbans ünitesi, renk tonu 0.93-1.00 absorbans ünitesi, % 

sarılık oranı 0.33-0.34, % kırmızılık oranı 0.34-0.36 ve % mavilik oranları 0.30 ile 0.32 

arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4.11). Renk analiz verileri ele alındığında, farklı 

fıçılar arasında önemli bir fark görülmezken (p>0.05), fermantasyon sonu alınan kontrol 

şarabı fıçı numunelerinden farklı bulunmuş (p<0.05), zaman açısından bakıldığında ise 

% kırmızılık verileri değerlendirildiğinde 6 ve 12 ay boyunca depolanan numuneler 

birbirine benzer özellik gösterirken (p>0.05), sadece tank numunesi diğer şaraplardan 

farklı bulunmuştur (p<0.05). Şarapların renk yoğunluğu, renk tonu, % sarılık ve mavilik 

oranları olgunlaştırma süresi boyunca önemi oranda değişim göstermiştir (p<0.05).  
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Çizelge 4.11 2015 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının renk tayini sonuçları  

Petit Verdot 
2015 

rekolte             

Renk 

Yoğunluğu   
Renk Tonu  % Sarılık  % Kırmızılık  % Mavilik  

Fermantasyon Sonu 
Tank 

2.89± 0.09aB 

%0.00 

1.00± 0.06bC 

%0.00 

0.34± 0.01aA 

%0.00 

0.34± 0.01aB 

%0.00 

0.31±0.00aB 

%0.00 

6 Aylık Depolama 

Sonu 

HT* 

2.58± 0.29bA 

%10.73 

0.95± 0.01aB 

%5.00 

0.33±0.00bAB 

%2.94 

0.35±0.00bA 

%2.94 

0.32±0.00aC 

%3.23 

ML** 

2.14± 0.02bA 

%25.95 

0.94±0.00aB 

%6.00 

0.33±0.00bAB 

%2.94 

0.35±0.00bA 

%2.94 

0.32±0.00aC 

%3.23 

12 Aylık Depolama 

Sonu 

HT 

4.64±0.27bC 

%60.55 

0.93±0.00aA 

%7.00 

0.33±0.00bB 

%2.94 

0.36±0.00bA 

%5.88 

0.31±0.00aA 

%0.00 

ML 

4.77±0.18bC 

%65.05 

0.93±0.00aA 

%7.00 

0.34±0.00bB 

%0.00 

0.36±0.00bA 

%5.88 

0.30±0.00aA 

%3.23 
1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap 

(Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x 

Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 4.9 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk yoğunluğu 

değişimleri (2015) 
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Şekil 4.10 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk tonu, %sarılık, 

kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2015) 

Petit Verdot 2016 rekolte şaraplarına ait renk analiz sonuçlarına bakıldığında renk 

yoğunluğu, renk tonu ve % sarılık oranları olgunlaştırma boyunca artarken, % kırmızılık 

ve mavilik oranlarının zamanla azaldığı gözlenmiştir. Şarapların renk yoğunlukları 

11.14 ile 11.86 absorbans ünitesi, renk tonu 1.09-1.23 absorbans ünitesi, % sarılık oranı 

0.38-0.45, % kırmızılık oranı 0.31-0.36 ve % mavilik oranları 0.21 ile 0.27 arasında 

değişim göstermiştir (Çizelge 4.12). Renk yoğunluğu ve renk tonu açısından 

bakıldığında, farklı fıçılar arasında önemli bir fark gözlenmiş olup, olgunlaşma süreleri 

de benzer şekilde önemli oranda farklılık yaratmıştır (p<0.05). Şarapların % sarılık ve 

mavilik oranları ele alındığında; farklı fıçılar şaraplarda önemli fark yaratmamış olup 

(p>0.05), % mavilik oranı olgunlaştırma süresiyle önemli oranda değişirken, % sarılık 

oranı sadece 12 ay olgunlaştırma sonunda önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Kırmızılık 

%’lerine bakıldığında ise; olgunlaştırma süresinin şaraplarda önemli değişime sebep 

olduğu (p<0.05), ancak fıçı farklılıklarının şaraplar arasında önemli fark yaratmadığı 

belirlenmiştir (p>0.05). 
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Çizelge 4.12 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının renk tayini sonuçları 

Petit Verdot 
2016 

rekolte 

Renk 

Yoğunluğu 
Renk Tonu % Sarılık % Kırmızılık % Mavilik 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

11.14±0.08aA 

%0.00 

1.09±0.01aA 

%0.00 

0.38±0.00aB 

%0.00 

0.35±0.00aA 

%0.00 

0.27±0.00aB 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

HT* 
11.86±0.08cC 

%6,46 

1.19±0.02cB 

%9.17 

0.41±0.00aB 

%7.89 

0.35±0.00bB 

%0.00 

0.24±0.00aA 

%11.11 

ML** 
11.56±0.05bC 

%3.77 

1.17±0.03bB 

%7.34 

0.42±0.01aB 

%10.53 

0.36±0.00bB 

%2.86 

0.21±0.00aA 

%22.22 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

HT 
11.43±0.08cB 

%2.60 

1.23±0.02cC 

%12.84 

0.45±0.00aA 

%18.42 

0.33±0.00bC 

%5.71 

0.22±0.00aAB 

%18.52 

ML 
11.22±0.08bB 

%1.08 

1.19±0.03bC 

%9.17 

0.44±0.01aA 

%15.79 

0.31±0.00 bC 

%11.43 

0.25±0.00aAB 

%7.41 
1
High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap,

 2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap 

(Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x 

Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 4.11 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk yoğunluğu 

değişimleri (2016) 
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Şekil 4.12 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları renk tonu, %sarılık, 

kırmızılık ve mavilik oranı değişimleri (2016) 

Kırmızı şarapların rengi, üretim ve olgunlaştırma süreçleri boyunca fenolik bileşenler 

arasındaki etkileşim ve degradasyon reaksiyonları etkisiyle kademeli olarak değişime 

uğramaktadır. Şişeleme öncesinde şarapların tank ya da fıçılarda geçirdiği 

olgunlaşmanın ilk yılı renk bileşiminin en hızlı değiştiği zaman dilimi olarak 

bilinmektedir (Somers ve Evans 1977, Somers ve Evans 1986). Olgunlaşma sürecini 

fıçıda geçiren şarapların şişede olgunlaştırılanlara oranla daha yüksek renk yoğunluğuna 

ve renk stabilitesine sahip olduğu kaydedilmiştir (Gambuti vd. 2010).  Fıçıda 

olgunlaştırılan kırmızı şarapların renk değişimleri; aldehit ortamda antosiyanin ve 

flavanlar arasındaki etkileşim, malvidin 3-glikozitleri ve ahşap elajitanenleri arasındaki 

reaksiyon ve antosiyanin-pirüvik asit bileşenleri ile vinil-flavanol bileşenleri arasındaki 

reaksiyonlar sonucu gerçekleşmektedir (Ho vd. 2001, Del Άlamo Sanza 2004, Quideau 

vd. 2005, Sousa vd. 2007).  

Fıçının gözenekli yapısından kontrollü bir şekilde geçen oksijen şarap rengini 

gelişiminde en önemli etkenlerdendir. Kontrollü oksijen girişiyle birlikte; kırmızı 

şarapların renk bileşenlerinde büyük oranda değişim gözlenirken, olgunlaşmakta olan 

şarapta kırmızılık oranında (A520) düşüş, sarılık oranı (A420) ve renk yoğunluğunda artış 

gözlenmektedir (Somers ve Evans 1986). Guadalupe ve Ayestarán (2008) tarafından 

yapılan bir çalışmada, Tempranillo şaraplarının fermantasyon sonrası fıçı ve şişelerde 
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olgunlaştırılması sırasındaki fenolik bileşen ve renk bileşimindeki değişimi izlenmiştir. 

Araştırma sonunda fıçıda olgunlaştırılan şarapların şişede olgunlaştırılanlardan daha 

yüksek renk yoğunluğu ve kırmızılık oranına sahip olduğu saptanmıştır. Olgunlaştırma 

sırasında şarapların renk yoğunluğu ve renk stabilitesindeki artışın antosiyaninlerin 

kopigmentasyon ve polimerizasyon reaksiyonları ile ilgili olduğu belirtilmiştir 

(Guadalupe ve Ayestarán 2008). 

Gambuti ve arkadaşları tarafından (2010) yeni ve bir senelik meşe ve kestane fıçılar 

ile şişede olgunlaştırmanın şarapların renk, fenolik bileşen ve lezzet profillerine etkisi 

üzerine yapılan araştırmada, ahşap fıçıda olgunlaştırılan şarapların şişede 

olgunlaştırılanlara göre daha yüksek renk yoğunluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Renk analizi sonuçlarına göre yeni fıçılarda olgunlaştırılan şarapların renk yoğunluğu 

ve % sarılık oranlarının bir yıllık fıçıda olgunlaştırılanlara göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda fıçıda olgunlaştırmanın birinci yılı boyunca 

önemli oranda antosiyanin-flavanol bileşenlerinin oluştuğu, fıçı bileşenlerinden 

ellajitanenlerin üzüm kökenli antosiyanin gibi fenoliklerden daha kolay okside olduğu 

ve bu sayede şarap bileşenlerini oksidasyona karşı koruduğu kanıtlanmıştır. 

Böylelikle, fıçıda olgunlaştırmanın kırmızı şarapların renk stabilitesi üzerine pozitif 

etkisi olduğu da kanıtlamıştır (Gambuti vd. 2010). İncelememiz sonucu 0 ve 1 yıllık 

orta uzun yakma fıçılarda (MLO-0, MLO-1) olgunlaştırılan Merlot şaraplarında da 

renk yoğunluğu ve renk tonları bakımından yeni fıçı şaraplarında daha yüksek 

değerlerin elde edilmesi de literatür verisini desteklemiştir.  

Farklı yanıklık (LT, MT) ve yaşlarda (yeni, 2 yıllık) Fransız ve Hırvatistan fıçılarının 

2015 rekoltesi Chardonnay şaraplarına etkisi üzerine yapılan çalışmada yeni MT (orta 

yanık) Hırvatistan ve Fransız fıçılarında olgunlaştırılan şarapların yeni LT (hafif yanık) 

Fransız fıçıda olgunlaştırılanlardan daha yüksek renk yoğunluğuna sahip olduğu 

saptanmıştır. Çalışmada aynı zamanda iki yıllık fıçıda olgunlaştırılan şarapların renk 

yoğunluğunun önemli oranda düştüğü rapor edilmiştir (Obradovic vd. 2017).  

Canas vd. (2017) tarafından farklı fıçılarda olgunlaştırılan yüksek alkollü içkilerle 

gerçekleştirilen araştırmada kromatik özelliklerin fıçı türüyle yakından ilgili olduğu 
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belirlenmiştir. Kestane fıçıda olgunlaştırılan içkilerin meşe fıçıda olgunlaştırılanlara 

göre daha yüksek renk yoğunluğu, kırmızılık ve sarılık değerlerine sahip olduğu meşe 

fıçılardan ise Portekiz meşesinde olgunlaştırılan içkilerin Limousin, Amerikan ve Allier 

meşelerinde olgunlaştırılanlara göre daha yüksek renk değerlerine ulaştığı belirtilmiştir 

(Canas vd. 2017). Araştırmada ayrıca fıçı yakma derecesinin de fıçıda olgunlaştırılan 

içkilerin kromatik özelliklerinde etkili olduğu belirtilmiştir. Araştırmada; fıçı yakma 

derecelerindeki artışın fıçıda olgunlaştırılan içkilerde renk yoğunluğu ve sarı/ kırmızı 

tonları önemli oranda artırdığı rapor edilmiştir. Sonuç olarak yüksek yanıklıkta fıçıda 

olgunlaştırılan içkilerde orta ve hafif yanık fıçıda olgunlaştırılanlardan daha eski bir 

görünüm kazandığı belirtilmiştir. İlave olarak fıçıda olgunlaştırılan içkilerde renk 

gelişimi üzerinde oksidatif reaksiyonların etkili olmasıyla, yanıklık oranlarındaki artışın 

fıçıdan oksijen geçişini artırmasıyla bağlantılı olabileceği ifade edilmiştir (Canas vd. 

2017). Çalışmamızda; MLO, ML ve M+ yanıklıkta fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet 

Sauvignon şaraplarında M+ fıçı şarabının en yüksek renk yoğunluğuna, HT ve ML 

fıçıda olgunlaştırılan Petit Verdot şaraplarında HT fıçı şaraplarının en yüksek renk 

yoğunluğuna sahip olması literatür verilerini desteklemektedir. Öte yandan açık 

yakmanın (MLO) Cabernet Sauvignon şaraplarında en yüksek renk yoğunluğu ve sarılık 

oranına katkı sağlaması da açık yakma sonucu fıçılarda oksijen penetrasyonunun daha 

yüksek olabileceği olarak yorumlanabilir. 

Renk tayinine ilişkin sonuçlar genel olarak değerlendirilecek olursa; fıçıda 

olgunlaştırma süreci boyunca Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot şaraplarında 

renk yoğunlukları ve % sarılık oranları artış gösterirken, % mavilik oranları düşüş 

göstermiştir. Cabernet Sauvignon şarapları açısından bakılacak olursa, farklı 

yanıklıklara sahip fıçı uygulamalarının şarapların renk bileşimlerinde istatistiksel olarak 

önemli farklara neden olduğu belirlenmiş olup; renk yoğunluğu ve renk tonu 

bakımından ML yanıklıktaki fıçıda olgunlaştırılan şarapların en yüksek değerlere sahip 

olduğu saptanmıştır. Merlot şarap verilerine bakıldığında, farklı yanıklık ve yaşa sahip 

fıçıların şaraplarda sarılık, kırmızılık ve mavilik yüzdelerinde önemli fark yarattığı, 

2016 rekolte şaraplarında ML-0 fıçının renk yoğunluğu ve renk tonu bakımından da 

şaraba farklı özellik kattığı belirlemiştir. Petit Verdot şarapları ele alınacak olursa, farklı 

yanıklıklara sahip fıçıların 2016 rekolte şaraplarında renk yoğunluğu ve tonu 
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bakımından şaraplarda önemli farklılık oluşturduğu saptanmış olup, HT fıçıların 

şaraplarda renk yoğunluğu ve tonunu daha fazla artırdığı olgunlaştırma sürelerinin de 

renk bileşiminde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen veriler önceki çalışma 

verilerini destekleyici nitelikte olup, farklı yanıklık ve yaşlara sahip fıçıların şarapların 

renk bileşimini önemli oranda etkilediğini kanıtlamaktadır. 

4.3 Monomerik Antosiyanin 

2015 ve 2016 yıllarında üretilen Cabernet Sauvignon şaraplarının monomer antosiyanin 

analiz sonuçları çizelge 4.13’ de, Merlot şaraplarının 2015 ve 2016 yılları için monomer 

antosiyanin analiz sonuçları çizelge 4.14’de, Petit Verdot şaraplarının 2015 ve 2016 

yılları için monomer antosiyanin analiz sonuçları çizelge 4.15’de verilmiştir. 

2015 ve 2016 yılı Cabernet Sauvignon şaraplarının monomer antosiyanin bileşimi 

olgunlaşma boyunca farklı fıçılarda farklı oranlarda düşüş göstermiş olup, monomer 

antosiyanin konsantrasyonlarının 2015 ve 2016 rekolte şaraplarında sırasıyla 81.92-

88.00 mg/L ve 78.32-91.56 mg/L arasında değiştiği saptanmıştır. Cabernet Sauvignon 

şaraplarının monomer antosiyanin bileşimleri değerlendirilecek olursa, farklı 

yanıklıklarda fıçıların şaraplar üzerine istatistiksel olarak önemli fark yarattığı 

belirlenmiştir. Benzer şekilde olgunlaştırma süresinin de monomer antosiyanin 

miktarları üzerine önemli oranda etki ettiği ortaya çıkmıştır (p<0.05). Yanıklık oranları 

aynı da olsa kapalı yakma (ML) fıçıların şaraplarda monomer antosiyanin bileşimleri 

bakımından açık yakma (MLO) fıçıya göre daha fazla düşüşe sebep olduğu, öte yandan 

en yüksek monomer antosiyanin konsantrasyonu M+ yanıklıktaki fıçıda olgunlaştırılan 

şaraplarda tespit edilmiştir (Şekil 4.13). 

 

 

 

 



 

67 

 

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

Tank MLO ML M+ MLO ML M+

Fermantasyon

Sonu

6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu

(m
g

 s
iy

a
n

in
d

in
-3

g
li

k
o
zi

t/
L

) 

2015 rekolte

2016 rekolte

Çizelge 4.13 Cabernet Sauvignon şaraplarının monomer antosiyanin miktarları  

Cabernet Sauvignon 2015 rekolte
a 

2016 rekolte 

Fermantasyon Sonu Tank 
88.00±0.60dC 

%0.00 

91.56±0.40dC 

%0.00 

6 Aylık Depolama Sonu 

MLO* 
85.06±0.98aB 

%3.34 

83.01±0.13aB 

%9.34 

ML** 
85.58±0.52bB 

%2.75 

87.69±0.06bB 

%4.23 

M+*** 
87.11±1.90cB 

%1.01 

89.81±0.66cB 

%1.91 

12 Aylık Depolama Sonu 

MLO 
81.92±1.31aA 

%6.91 

78.32±5.23aA 

%14.46 

ML 

83.71±1.41bA 

%4.88 

82.53±4.32bA 

%9.86 

M+ 

84.10±1.33cA 

%4.43 

85.95±1.76cA 

%6.13 
1
Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış 

şarap, *** Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap, a: mg siyanidin-3 glikozit/ L, (Çeşit x Depolama 

süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) 

kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar 

% değişimi ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları monomer 

antosiyanin miktarlarındaki değişim (2015-2016) 
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2015 ve 2016 yıllarına ait Merlot şarapları göz önüne alındığında, farklı fıçı 

uygulamalarının şarapların monomer antosiyanin oranlarında olgunlaştırma boyunca 

değişen oranlarda düşüşe neden olduğu gözlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre monomer 

antosiyanin konsantrasyonları 2015 yılında 151.62 ile 112.85 mg /L arasında değişirken, 

2016 yılında 131.69 ile 108.31 mg/L arasında değiştiği belirlenmiştir (Şekil 4.14). 

Monomer antosiyanin bileşimlerinde gözlenen bu değişimin farklı fıçı uygulamaları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli fark yarattığı saptanmıştır (p<0.05). 2015 

rekolte Merlot şaraplarından MLO-0 ve ML-0 fıçıların benzer monomer antosiyanin 

bileşimine sahip olduğu belirlenmiş olup (p>0.05), olgunlaştırma sürecinin monomer 

antosiyanin konsantrasyonunda önemli fark yarattığı ortaya çıkmıştır (Çizelge 4.14).  

Çizelge 4.14 Merlot şaraplarının monomer antosiyanin miktarları  

Merlot 2015 rekolte
a
 2016 rekolte 

Fermantasyon Sonu Tank 
151.62±1.21cC 

%0.00 

131.69±1.46dC 

%0.00 

6 Aylık Depolama Sonu 

MLO-1* 
143.76±4.81bB 

%5.18 

126.30±0.02cB 

%4.09 

MLO-0** 
132.39±2.31aB 

%12.68 

112.46±1.04bB 

%14.60 

ML-0*** 
130.09±0.90aB 

%14.20 

111.44±1.47aB 

%15.38 

12 Aylık Depolama Sonu 

MLO-1 
140.85±0.18bA 

%7.10 

120.45±7.12cA 

%8.54 

MLO-0 
112.85±0.04aA 

%25.57 

108.31±1.23bA 

%17.75 

ML-0 
121.94±0.01aA 

%19.58 

114.25±48aA 

%12.84 
1
Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2
 Medium Long Open yakma sıfır 

fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 
3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a
: mg siyanidin-3 

glikozit/ L, (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, 

(Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır 

(p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 
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Şekil 4.14 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları monomer antosiyanin 

miktarlarındaki değişim (2015-2016) 

 

Petit Verdot 2015 ve 2016 yılı şarap numunelerinde de diğer numunelere benzer şekilde 

monomer antosiyanin konsantrasyonlarında 12 aylık olgunlaştırma süresi boyunca farklı 

fıçılarda değişen oranlarda düşüş gözlenmiştir. Petit Verdot şaraplarının monomer 

antosiyanin konsantrasyonları 2015 ve 2016 rekolteleri için sırasıyla 102.93- 22.49 

mg/L ile 168.68- 108.56 mg/L arasında değişmiştir (Şekil 4.15). Farklı fıçı uygulamaları 

ve olgunlaştırma süresi monomer antosiyanin bileşiminde istatistiksel olarak önemli 

fark yaratmış olup (p<0.05), HT (yüksek yanık) fıçının monomer antosiyanin 

konsantrasyonunda daha fazla düşüşe neden olduğu ortaya çıkmıştır (Çizelge 4.15). 
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Çizelge 4.15 Petit Verdot şaraplarının monomer antosiyanin miktarları 

Petit Verdot 2015 rekolte
a
 2016 Rekolte 

Fermantasyon Sonu Tank 
102.93±3.60cC 

%0.00 

168.68±0.38cB 

%0.00 

6 Aylık Depolama Sonu 

HT* 
44.61±5.72aB 

%56.66 

111.77±5.48aA 

%33.74 

ML** 
96.77±1.98bB 

%5.98 

150.03±2.01bA 

%11.06 

12 Aylık Depolama Sonu 

HT 
22.49±2.01aA 

%78.15 

108.56±0.12aA 

%35.64 

ML 
34.41±1.03bA 

%66.57 

131.49±4.23bA 

%22.05 
1 
High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a
: 

mg siyanidin-3 glikozit/ L, (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 4.15 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları monomer antosiyanin 

miktarlarındaki değişim (2015-2016) 

Farklı fıçı uygulamalarının şarapların kromatik özellikleri üzerine etkileri çeşitli uluslar 

arası çalışmalarda incelenmiştir. Yapılan araştırmaların genelinde; şarapların fıçıda 

olgunlaştırılması sırasında monomer antosiyanin miktarındaki azalma, ahşaptan 

ekstrakte olan ellajitanenler ile şarapta bulunan flavanol ya da antosiyaninlerin 

reaksiyonu sonucu oluşan flavano-ellajitanen kondensasyon ürünleri oluşumu ile 

ilişkilendirilmektedir (Quideau vd. 2005, Sousa vd. 2007, Weston 2005).  
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Gambuti ve arkadaşları (2010) tarafından Piedirosso, Cabernet Sauvignon ve Merlot 

şaraplarına 1 yıllık ve yeni meşe ve kestane fıçıların etkisini belirlemek üzere yapılan 

çalışmada şaraplarda antosiyanin ve renk değişimleri incelenmiştir.  Yapılan çalışma 

sonucunda 1 yıl boyunca fıçı ve şişelerde olgunlaştırılan şarapların tamamında SO2’den 

etkilenen antosiyanin (serbest-monomer) miktarlarında düşüş olduğu gözlenmiş olup en 

fazla azalmanın şişede olgunlaştırılan şaraplarda gözlendiği belirtilmiştir. Araştırma 

sonunda fıçıda yıllandırmanın birinci yılında önemli miktarda aldehit ortamlı 

antosiyanin-flavanol bileşenlerinin oluştuğu ve fıçı ekstraktlarından ellajitanenlerin 

antioksidan etkisiyle antosiyanin gibi üzüm bileşenlerini koruyucu etki gösterdiği rapor 

edilmiştir. Öte yandan 1 yıllık fıçıların oksijen geçirgenliğinin sıfır fıçılara kıyasla daha 

düşük olmasından dolayı, bir senelik fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda düşük oranda 

monomerik antosiyanin oksidasyonu bunun sonucunda daha yüksek konsantrasyonda 

malvidin 3- monoglikozit tespit edilmiş olup, bir yıllık fıçıların serbest antosiyaninleri 

oksidasyona karşı koruma etkisinin daha yüksek olduğu da kaydedilmiştir (Gambuti vd. 

2010). Çalışmamızda yeni ve bir yıllık (MLO-0 ve MLO-1) fıçılarda olgunlaştırılan 

Merlot şaraplarında, bir yıllık fıçı şaraplarının daha yüksek monomer antosiyanin 

konsantrasyonuna sahip olması bir yıllık fıçıların hem oksijen penetrasyonu hem de 

antioksidan özellikli fıçı ekstraktları bakımından daha düşük etkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuştur.  

Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot şaraplarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışma 

sonunda, aynı yanıklığa sahip fıçılardan 1 yıllık fıçıların yeni fıçılara oranla, kapalı 

yakma fıçıların ise açık yakma fıçılara oranla daha yüksek monomer antosiyanin 

konsantrasyonları elde edilmiştir. Buna göre, yeni fıçılarda kullanılmış fıçılara oranla 

oksijen penetrasyon oranlarının yüksek oluşunun polimerleşmeyi desteklediği ve kapalı 

yakma fıçının fıçı içerisinde yükselen ısının etkisiyle açık yakma fıçıdan daha az 

antioksidan fıçı ekstraktı içerdiği sonucuna varılabilir. Farklı yanıklıklar 

kıyaslandığında; HT fıçı şaraplarında ML fıçıya kıyasla monomer antosiyanin 

miktarının daha düşük bulunması, HT fıçıların antosiyanin polimerleşmesine daha fazla 

katkı sağladığını ortaya koymuştur.  Öte yandan Cabernet Sauvignon şaraplarında M+ 

fıçıların ML fıçılara kıyasla polimer antosiyanin oluşumuna en az katı sağladığı ortaya 

çıkmıştır. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere baktığımızda farklı yanıklık ve yaşta fıçı 
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uygulamalarının antosiyaninlerin polimerleşmesi üzerine önemli bir etki yarattığı 

kanıtlanmış olup, analiz sonuçlarımızın literatür verilerini destekler nitelikte olduğu 

gözlenmiştir. 

4.4 Toplam Antosiyanin 

2015 ve 2016 rekolteli Cabernet Sauvignon şaraplarında farklı fıçı uygulamalarının 

toplam antosiyanin bileşimine etkisi Çizelge 4.16- 4.17 ile Şekil 4.16- 4.17’de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 4.16 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şarapları toplam antosiyanin analiz 

sonuçları 

2015 rekolte 
Cabernet 

Sauvignon 

Toplam 

Antosiyanin 

(mg/L) 

Antosiyanin 

iyonlaşma 

derecesi (AU
a
) 

SO2 dirençli 

pigmentler 

(AU) 

Kimyasal Yaş 

(AU) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

236.27±34.08cC 

%0.00 

23.84±7.78aA 

%0.00 

8.33±0.79aA 

%0.00 

0.31± aA 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO* 
221.13±20.18bB 

%6.41 

42.44±4.24cB 

%78.02 

10.28±0.17cB 

%23.41 

0.36± cB 

%16.13 

ML** 
232.63±15.52cB 

%1.54 

46.81±6.39dB 

%96.35 

9.16±0.91bB 

%9.96 

0.33±0.02bB 

%6.45 

M+*** 
194.86±4.95aB 

%17,53 

33.12±4.62bB 

%38.93 

12.50±0.03dB 

%50.06 

0.44±0.02dB 

%41.94 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO 
185.45±8.64bA 

%21.51 

42.89±2.08cC 

%79.91 

11.79±0.02cC 

%41.54 

0.45± cC 

%45.16 

ML 
220.47±29.56cA 

%6.69 

60.05±6.34dC 

%151.89 

10.76±0.13bC 

%29.17 

0.38± bC 

%22.58 

M+ 
177.53±8.95aA 

%24.86 

39.86±1.50bC 

%67.20 

13.08±0.64dC 

%57.02 

0.47±0.02dC 

%51.61 

1
 Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış 

şarap, 
3 

Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında 

aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. a 

Absorbans Unitesi 
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Şekil 4.16 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları toplam 

antosiyanin, antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment 

miktarlarındaki değişim (2015) 

2015 üretimi Cabernet Sauvignon şaraplarının farklı fıçılarda olgunlaştırılması 

sonucunda toplam antosiyanin konsantrasyonunun değişen oranlarda azaldığı 

saptanmıştır (Şekil 4.16). Çizelge 4.16 da görüldüğü üzere fermantasyon sonunda 

236.27 mg/L olan toplam antosiyanin miktarı 12 aylık depolama sonunda MLO fıçıda 

olgunlaştırılan şarap numunesinde 185.45 mg/L’ye, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 

220.47 mg/L’ye, M+ fıçıda olgunlaştırıan şarapta ise 177.53 mg/L’ye düştüğü 

gözlenmiştir. Farklı fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda toplam antosiyanin 

miktarlarındaki bu değişimin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Antosiyaninlerin polimerleşme oranlarıyla bağlantılı olan iyonlaşma dereceleri ise, 

fermantasyon sonunda 23.84 absorbans ünitesi iken, 12 aylık depolama sonunda MLO 

fıçıda olgunlaştırıan şarapta 42.89, ML fıçıda olgunlaştırıan şarapta 60.05 ve M+ fıçıda 

olgunlaştırıan şarapta 39.86 absorbans ünitesine yükselmiş olup, bu artış istatistiksel 

olarak da önemli bulunmuştur (p<0.05). SO2 dirençli pigment oranları ise tank 

örneğinde 8.33 absorbans ünitesi iken, 12 aylık depolama sonunda MLO fıçıda 

olgunlaştırıan şarapta 11.79, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 10.76 ve M+ fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 13.08 absorbans ünitesine yükselmiş olup, bu artış istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte fermantasyon sonunda 0.31 

olarak tespit edilen kimyasal yaş, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO fıçıda 
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olgunlaştırılan şarapta 0.45, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.38, M+ fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta ise 0.47 absorbans ünitesine yükselmiş olup, bu artış istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). İlave olarak olgunlaştırma süresinin de toplam 

antosiyanin verilerine istatistiksel olarak önemlioranda etki ettiği de saptanmıştır 

(p<0.05). 

Çizelge 4.17 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şarapları toplam antosiyanin analiz 

sonuçları  

2016 rekolte 
Cabernet 

Sauvignon 

Toplam 

Antosiyanin 

(mg/L) 

Antosiyanin 

iyonlaşma 

derecesi (AU
a
) 

SO2 dirençli 

pigmentler 

(AU) 

Kimyasal Yaş 

(AU) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

189.71±7.28cB 

%0.00 

28.52±1.83aA 

%0.00 

7.75±0.11aA 

%0.00 

0.47±0.00 aA 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO* 
164.83±7.40bA 

%13.11 

58.54±3.84cB 

%105.26 

8.04±0.10bB 

%3.74 

0.66±0.00cB 

%40.43 

ML** 
105.75±8.08aA 

%44.26 

65.47±4.81cB 

%129.56 

7.94±0.22bB 

%2.45 

0.65±0.01bB 

%38.30 

M+*** 
98.02±5.24aA 

%48.33 

36.48±1.99bB 

%27.91 

9.06±0.02cB 

%16.90 

0.68±0.03dB 

%44.68 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO 
149.81±4.03bA 

%21.03 

69.04±0.85cC 

%142.08 

8.95±0.20bC 

%15.49 

0.75±0.01cC 

%59.57 

ML 
133.40±6.69aA 

%29.68 

68.29±4.67cC 

%139.45 

9.09±0.04bC 

%17.29 

0.73±0.02bC 

%55.32 

M+ 
124.66±8.53aA 

%34.29 

62.38±3.35bC 

%118.72 

9.75±0.06cC 

%25.81 

0.77±0.00dC 

%63.83 

1
 Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış 

şarap, 
3
 Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında 

küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. a Absorbans Unitesi 
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Şekil 4.17 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları toplam 

antosiyanin, antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment 

miktarlarındaki değişim (2016) 

Benzer şekilde Cabernet Sauvignon 2016 rekolte şaraplarının farklı fıçılarda 

olgunlaştırılması sonucunda toplam antosiyanin konsantrasyonunun değişen oranlarda 

azaldığı saptanmıştır (Şekil 4.17). Çizelge 4.17’de görüldüğü üzere fermantasyon 

sonunda 189.71 mg/L olan toplam antosiyanin miktarı 12 aylık depolama sonunda 

MLO fıçıda olgunlaştırılan şarap numunesinde 149.81 mg/L’ye, ML fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 133.40 mg/L’ye, M+ fıçıda olgunlaştırılan şarapta ise 124.66 

mg/L’ye düştüğü gözlenmiştir. Toplam antosiyanin miktarlarındaki değişim istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde, farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süresi açısından 

önemli fark yaratmıştır(p<0.05). Antosiyanin iyonlaşma dereceleri ise, fermantasyon 

sonunda 28.52 absorbans ünitesi iken, 12 aylık depolama sonunda MLO fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 69.04, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 68.29 ve M+ fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 62.38 absorbans ünitesine yükselmiş olup, bu artış farklı fıçılar 

ve olgunlaştırma süresi açısından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). SO2 

dirençli pigment oranları ise tank örneğinde 7.75 absorbans ünitesi iken, 12 aylık 

depolama sonunda MLO fıçıda olgunlaştırılan şarapta 8.95, ML fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta 9.09 ve M+ fıçıda olgunlaştırılan şarapta 9.75 absorbans ünitesine yükselmiştir 

(Çizelge 4.17). Bu artış farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri açısından 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Öte yandan fermantasyon sonunda 
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0.47 olarak tespit edilen kimyasal yaş, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 0.75, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.73, M+ fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta ise 0.77 absorbans ünitesine yükselmiş olup, bu artış farklı fıçı 

uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). 

Çizelge 4.18 2015 rekoltesi Merlot şarapları toplam antosiyanin analiz sonuçları  

2015 rekolte Merlot 

Toplam 

Antosiyanin 

(mg/L) 

Antosiyanin 

iyonlaşma 

derecesi (AU
a
) 

SO2 dirençli 

pigmentler 

(AU) 

Kimyasal Yaş 

(AU) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

272.11±8.08bB 

%0.00 

23.64±2.75aA 

%0.00 

5.86±0.42aA 

%0.00 

0.36±0.02aA 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1* 
257.13±4.48abB 

%5.51 

37.66±1.60AabAB 

%59.31 

7.52±0.12bcB 

%28.33 

0.41±0.05bA 

%13.89 

MLO-

0** 

232.40±28.52aB 

%14.59 

25.39±0.83bAB 

%7.40 

8.32±0.63cB 

%41.98 

0.43±0.01bA 

%19.44 

ML-0*** 
259.46±0.28abB 

%4.65 

40.05±3.20abAB 

%69.42 

5.87±0.08bB 

%0.17 

0.39±0.03aA 

%8.33 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1 
215.52±4.03abA 

%20.80 

46.90±0.30abB 

%98.39 

8.59±0.03bcC 

%46.59 

0.47±0.07bB 

%30.56 

MLO-0 
135.85±2.78aA 

%50.08 

69.90±1.10bB 

%195.69 

8.83±0.07cC 

%50.68 

0.51±0.01bB 

%41.67 

ML-0 
219.17±6.38abA 

%19.46 

44.17±1.38abB 

%86.84 

7.78±0.90bC 

%32.76 

0.45± aB 

%25.00 

1
Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2
 Medium Long Open yakma sıfır 

fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 
3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama 

süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) 

kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar 
% değişimi ifade etmektedir. a Absorbans Unitesi 
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Şekil 4.18 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları toplam antosiyanin, 

antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment miktarlarındaki 

değişim (2015) 

2015 rekoltesi Merlot şarapları ele alınacak olursa, farklı fıçılarda olgunlaştırılan 

şarapların toplam antosiyanin konsantrasyonlarının değişik oranlarda azaldığı 

gözlenmiştir (Şekil 4.18). Fermantasyon sonunda 272.11 mg/L olan toplam antosiyanin 

konsantrasyonu 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 

215.52, MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 135.85, ML-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 

ise 219.17 mg/L olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.18). Toplam antosiyanin 

miktarlarında gerçekleşen bu azalma farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri 

açısından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Antosiyanin iyonlaşma 

dereceleri ise, fermantasyon sonunda 23.64 absorbans ünitesi iken, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 46.90 absorbans ünitesi, 

MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 69.90 absorbans ünitesi, ML-0 fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 44.17 absorbans ünitesi olarak belirlenmiş olup, gerçekleşen bu 

değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri açısından istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.05). SO2 dirençli pigment oranları fermantasyon sonunda 

5.86 absorbans ünitesi iken, 12 aylık depolama sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta 8.59 absorbans ünitesi, MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 8.83 absorbans 

ünitesi ve ML-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 7.78 absorbans ünitesi olarak belilenmiş 

olup, bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bakımından 
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istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.36 absorbans 

ünitesi olan kimyasal yaş ise 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1 fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 0.47 absorbans ünitesi, MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.51 

absorbans ünitesi ve ML-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.45 absorbans ünitesi olarak 

tespit edilmiştir.  Kimyasal yaş bakımından ML-0 fıçıda olgunlaştırılan şarabın diğer 

fıçı şaraplarından istatistiksel olarak farklı olduğu (p<0.05) ancak tank numunesine 

benzerlik gösterdiği ortaya çıkmıştır (Çizelge 4.18). 

Çizelge 4.19 2016 rekoltesi Merlot şarapları toplam antosiyanin analiz sonuçları 

2016 rekolte Merlot 

Toplam 

Antosiyanin 

(mg/L) 

Antosiyanin 

iyonlaşma 

derecesi (AU
a
) 

SO2 dirençli 

pigmentler 

(AU) 

Kimyasal Yaş 

(AU) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

180.95±4.99cC 

%0.00 

54.44±3.48aA 

%0.00 

9.54±0.13aA 

%0.00 

0.48±0.01aA 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama Sonu 

MLO-1* 
143.76±12.63bB 

%20.55 

62.42±3.85bB 

%14.66 

11.17±0.13cB 

%17.09 

0.51±0.01bA 

%6.25 

MLO-0** 
127.33±11.27aB 

%29.63 

58.16±6.41bB 

%6.83 

11.97±0.19dB 

%25.47 

0.60±0.06bA 

%25.00 

ML-0*** 
141.06±12.42bB 

%22.04 

67.02±1.83bB 

%23.11 

10.43± bB 

%9.33 

0.56±0.03bA 

%16.67 

12 Aylık 

Depolama Sonu 

MLO-1 
127.25±1.68bA 

%29.68 

73.99±8.18bC 

%35.91 

12.35±0.04cC 

%29.45 

0.69± bB 

%43.75 

MLO-0 
103.12±3.34aA 

%43.01 

78.55±0.10bC 

%44.29 

13.04±dC 

%36.69 

0.80±0.02bB 

%66.67 

ML-0 
134.24±5.89bA 

%25.81 

70.12±1.69bC 

%28.80 

10.95±0.42bC 

%14.78 

0.73±0.02bB 

%52.08 

1
Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2
Medium Long Open yakma sıfır 

fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 
3
Medium Long yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama 

süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) 

kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar 
% değişimi ifade etmektedir. a Absorbans Unitesi 
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Şekil 4.19 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları toplam antosiyanin, 

antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment miktarlarındaki 

değişim (2016) 

2016 üretimi Merlot şarapları değerlendirilecek olursa, farklı fıçılarda olgunlaştırılan 

şarapların toplam antosiyanin konsantrasyonlarının değişik oranlarda azaldığı 

gözlenmiştir (Şekil 4.19). Fermantasyon sonunda 180.95 mg/L olan toplam antosiyanin 

konsantrasyonu 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 

127.25 mg/L, MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 103.12 mg/L, ML-0 fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta ise 134.24 mg/L olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.19). Toplam 

antosiyanin miktarlarında gerçekleşen bu düşüş farklı fıçı uygulamaları ve 

olgunlaştırma süresi açısından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

Antosiyanin iyonlaşma dereceleri ise, fermantasyon sonunda 54.44 absorbans ünitesi 

iken, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 73.99 

absorbans ünitesi, MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 78.55 absorbans ünitesi, ML-0 

fıçıda olgunlaştırılan şarapta 70.12 absorbans ünitesi olarak belirlenmiş olup, farklı 

fıçılarda gerçekleşen bu değişim istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). SO2 

dirençli pigment oranları fermantasyon sonunda 9.54 absorbans ünitesi iken, 12 aylık 

depolama sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 12.35 absorbans ünitesi, MLO-

0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 13.04 absorbans ünitesi ve ML-0 fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta 10.95 absorbans ünitesi olarak belilenmiş olup, bu değişim bütün fıçı 

numunelerinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 
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0.48 absorbans ünitesi olan kimyasal yaş ise 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1 

fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.69 absorbans ünitesi, MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta 0.80 absorbans ünitesi ve ML-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.73 absorbans 

ünitesi olarak tespit edilmiştir. Kimyasal yaş bakımından farklı fıçı uygulamalarının 

istatistiksel olarak önemli fark yaratmadığı görülmüştür  (p>0.05) (Çizelge 4.19). 

Çizelge 4.20 2015 rekoltesi Petit Verdot şarapları toplam antosiyanin analiz sonuçları 

2015 Rekolte 
Petit 

Verdot 

Toplam 

Antosiyanin 

(mg/L) 

Antosiyanin 

iyonlaşma 

derecesi (AU
a
) 

SO2 dirençli 

pigmentler 

(AU) 

Kimyasal Yaş 

(AU) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

422.45±38.63bC 

%0.00 

38.29±1.34aA 

%0.00 

11.69±0.78aA 

%0.00 

0.40±0.02aA 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama Sonu 

HT 
340.03±15.46aB 

%19.51 

50.76±9.39bB 

%32.57 

17.24±1.07cB 

%47.48 

0.42±0.08cA 

%5.00 

ML 
370.78±10.49aB 

%12.23 

55.92±3.33bB 

%46.04 

16.80±0.20bB 

%43.71 

0.41±0.12bA 

%2.50 

12 Aylık 

Depolama Sonu 

HT 
259.16±43.84aA 

%38.65 

65.16±0.83bC 

%70.17 

20.31±0.10cC 

%73.74 

0.59±0.06cB 

%47.50 

ML 
321.39±14.06aA 

%23.92 

58.51±2.37bC 

%52.81 

18.17±0.22bC 

%55.43 

0.54±0.15bB 

%35.00 

1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap 

(Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x 

Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. a Absorbans Unitesi 
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Şekil 4.20 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları toplam antosiyanin, 

antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment miktarlarındaki 

değişim (2015) 

Petit Verdot 2015 rekolte şaraplarının farklı fıçılarda olgunlaştırılması sonucunda 

toplam antosiyanin konsantrasyonunun değişen oranlarda azaldığı saptanmıştır (Şekil 

4.20). Çizelge 4.20’de görüldüğü üzere fermantasyon sonunda 422.45 mg/L olan toplam 

antosiyanin miktarı 12 aylık depolama sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarap 

numunesinde 259.16 mg/L’ye, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta ise 321.39 mg/L’ye 

düştüğü gözlenmiştir. Antosiyanin iyonlaşma dereceleri ise, fermantasyon sonunda 

38.29 absorbans ünitesi iken, 12 aylık depolama sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta 65.16 absorbans ünitesi, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 58.51 absorbans 

ünitesine yükselmiştir. Öte yandan, farklı fıçı uygulamalarının 2015 Petit Verdot 

şaraplarında toplam antosiyanin konsantrasyonları ve antosiyanin iyonlaşma derecesi 

bakımından istatistiksel olarak fark yaratmadığı gözlenmiştir (p>0.05). SO2 dirençli 

pigment oranları ise tank örneğinde 11.69 absorbans ünitesi iken, 12 aylık depolama 

sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarapta 20.31 absorbans ünitesi, ML fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta ise 18.17 absorbans ünitesine yükselmiştir (Çizelge 4.20). 

Bununla birlikte; fermantasyon sonunda 0.40 olarak tespit edilen kimyasal yaş, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.59, ML fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta 0.54 absorbans ünitesine yükselmiştir (Çizelge 4.20). Farklı fıçı uygulamaları 

SO2 dirençli pigmentler ve kimyasal yaş bakımından şaraplarda istatistiksel olarak 

önemli fark yaratmıştır (p<0.05). İlave olarak olgunlaştırma süresinin de toplam 
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antosiyanin verilerine istatistiksel olarak önemli oranda etki ettiği de saptanmıştır 

(p<0.05). 

Çizelge 4.21 2016 rekoltesi Petit Verdot şarapları toplam antosiyanin analiz sonuçları  

2016 Rekolte 
Petit 

Verdot 

Toplam 

Antosiyanin 

(mg/L) 

Antosiyanin 

iyonlaşma 

derecesi (AU
a
) 

SO2 dirençli 

pigmentler 

(AU) 

Kimyasal Yaş 

(AU) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

320.41±12.84Bc 

%0.00 

51.21±3.34aA 

%0.00 

15.29±0.22aA 

%0.00 

0.48±0.01aA 

%0.00 

6 Aylık 

Depolama Sonu 

HT 
252.35±9.55aB 

%21.24 

56.98±2.31cB 

%11.27 

19.98±0.55cB 

%30.67 

0.55± cB 

%14,58 

ML 
263.93±2.16aB 

%17.63 

53.94±4.93bB 

%5.33 

18.91± bB 

%23.68 

0.51± bB 

%6.25 

12 Aylık 

Depolama Sonu 

HT 
220.57±7.19aA 

%31.16 

65.82±4.71cC 

%28.53 

22.35± cC 

%46.17 

0.71±0.01cC 

%47.92 

ML 
235.62±1.48aA 

%26.46 

60.31±1.52bC 

%17.77 

20.09±0.06bC 

%31.39 

0.66±0.01bC 

%37.50 

1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap,

 2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap 

(Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x 

Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. a Absorbans Unitesi 

 

 

Şekil 4.21 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları toplam antosiyanin, 

antosiyanin iyonlaşma derecesi ve SO2 dirençli pigment miktarlarındaki 

değişim (2016) 
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2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının farklı fıçılarda olgunlaştırılması sonucunda 

toplam antosiyanin konsantrasyonunun değişen oranlarda azaldığı saptanmıştır (Şekil 

4.21). Fermantasyon sonunda 320.41 mg/L olan toplam antosiyanin miktarı 12 aylık 

depolama sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarap numunesinde 220.57 mg/L’ye, ML 

fıçıda olgunlaştırılan şarapta ise 235.62 mg/L’ye düştüğü gözlenmiştir. Antosiyanin 

iyonlaşma dereceleri ise, fermantasyon sonunda 51.21 absorbans ünitesi iken, 12 aylık 

depolama sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarapta 65.82 absorbans ünitesi, ML fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 60.31 absorbans ünitesine yükselmiştir. Farklı fıçı uygulamaları 

2016 Petit Verdot şaraplarında toplam antosiyanin konsantrasyonları bakımından 

istatistiksel olarak fark yaratmazken (p>0.05), antosiyanin iyonlaşma derecesi 

bakımından önemli fark yarattığı gözlenmiştir (p<0.05). SO2 dirençli pigment oranları 

ise tank örneğinde 15.29 absorbans ünitesi iken, 12 aylık depolama sonunda HT fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta 22.35 absorbans ünitesi, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta ise 

20.09 absorbans ünitesine yükselmiştir (Çizelge 4.20). Bununla birlikte; fermantasyon 

sonunda 0.48 olarak tespit edilen kimyasal yaş, 12 aylık olgunlaştırma sonunda HT 

fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.71, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 0.66 absorbans 

ünitesine yükselmiştir (Çizelge 4.21). Farklı fıçı uygulamaları SO2 dirençli pigmentler 

ve kimyasal yaş bakımından şaraplarda istatistiksel olarak önemli fark yaratmıştır 

(p<0.05). İlave olarak olgunlaştırma süresinin de toplam antosiyanin verilerine 

istatistiksel olarak önemli oranda etki ettiği de saptanmıştır (p<0.05). 

Toplam antosiyanin miktarındaki düşüş; kimyasal yaş, diğer bir deyişle polimerik 

pigment oranının eşdeğer şekilde artışıyla orantılıdır (Somers ve Evans 1986). 

Şarapların fıçı ya da şişelerde olgunlaşması sırasında antosiyanin bileşenlerindeki yeni 

oluşum (dimer, oligomer, polimer) ve kayıplar (degradasyon, kondensasyon) sonucunda 

farklı pigment türleri ve alt türleri oluşmaktadır. Şarap olgunlaşırken, antosiyanin 

yüzdesi yavaşça düşerken, antosiyanin türevi pigmentlerden en önemlisi 

piranoantosiyanin miktarı artarak şaraplara kiremit-portakal rengi tonlar vermektedir. 

Öte yandan,  şaraplara mavi tonları veren, doğrudan ya da asetaldehit destekli oluşan 

flavanol-antosiyanin kondensasyon ürünleri yüzdesi düşmektedir. Antosiyanin türevli 

pigmentlerin yapısında gerçekleşen bu değişimler olgunlaşan şarabın renginin morumsu 
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tonlardan turuncu tonlara geçişini açıklamaktadır (Timberlake ve Bridle 1976, Mateus 

vd. 2003, Alcalde-Eon vd. 2006). 

Kırmızı şarapların fıçıda olgunlaştırılması şarapların renk stabilitesinin gelişiminde 

pozitif etki sağladığı bilinmektedir. Fıçıda olgunlaştırılan kırmızı şaraplarda renk 

değişimleri renk bileşeni olan antosiyaninlerin farklı reaksiyonlar sonucu 

dönüşümleriyle gerçekleşmektedir. Fıçıdan penetre olan oksijen etkisiyle oluşan 

ellajitanen kökenli aldehit ortamda desteklenen antosiyanin-flavan bileşimleri, 

malvidin-3-glikozitleri ve ahşap ellajitanenleri arasındaki reaksiyonlar ve antosiyanin-

piruvik asit bileşenleri ile vinil-flavanol bileşenleri arasındaki reaksiyonlar gibi 

oluşumlar farklı antosiyanin yapılarının oluşumuna ve kırmızı şarap renginin 

stabilitesine katkı sağlamaktadır (Escribano-Bailon vd. 2001, Mateus vd. 2003, Quideau 

vd. 2005 ve Sousa vd. 2007). Oluşan farklı antosiyanin polimerlerinin çözünemez hale 

gelip çökmesiyle ve oksidasyonun etkisiyle birlikte toplam antosiyanin miktarları da 

aynı oranda azalmakta ve şarapların kimyasal yaşı bu oranda artmaktadır (Somers ve 

Evans 1986, Bindon vd. 2014). Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot şaraplarıyla 

gerçekleştirdiğimiz incelememizde de olgunlaştırma boyunca polimer antosiyaninleri 

temsil eden SO2 dirençli antosiyanin miktarları fıçıda olgunlaştırma boyunca artarken, 

kimyasal yaş değerleri artarken, bununla birlikte toplam antosiyanin miktarlarında da 

aynı oranda düşüş gözlenmiş olup elde ettiğimiz veriler literatürü destekler niteliktedir. 

Gambuti ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada yeni ve bir yıllık kestane ve 

meşe fıçı ile şişede olgunlaştırmanın kırmızı şaraplarda renk, fenolik ve tat profillerine 

etkisi incelenmiştir. İnceleme sonucunda 1 yıllık olgunlaştırma sonunda bütün 

şaraplarda serbest antosiyaninleri temsil eden SO2 etkisiyle rengi açılan antosiyanin 

miktarları düşüş gözlenmiştir. Araştırmada aynı zamanda temel antosiyanin bileşen 

miktarları da ayrı ayrı saptanmış ve özellikle şişede olgunlaştırılan şaraplarda büyük 

oranda düşüş saptanmıştır. Elde edilen bu sonucun, şarapların fıçıda 

olgunlaştırılmasının ilk yılında fıçıdan ekstrakte olan ellajitanenlerin antioksidan 

özelliğiyle antosiyaninleri koruduğu ve ahşap fıçı etkisiyle oluşan asetaldehit destekli 

antosiyanin-flavanol bileşenlerinin oluşumunu gösterdiği rapor edilmiştir. Ek olarak 

kestane fıçıda olgunlaştırılan şaraplarda SO2 etkisiyle rengi açılan antosiyanin 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267005018908#!
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konsantrasyonlarındaki düşük değerler, kestane fıçının meşeye göre daha poröz yapıya 

sahip olup, oksidasyona daha elverişli oluşu ile açıklanmıştır (Gambuti vd. 2010).  

Çalışmamızda 0 ve 1 yıllık (MLO-0 ve MLO-1) meşe fıçılarda olgunlaştırılan Merlot 

şaraplarında kullanılmamış fıçı şaraplarının SO2 dirençli pigment oranları (polimerik 

antosiyaninleri temsilen) 1 yıllık fıçı şarapalarından daha yüksek değerde bulunmuştur. 

Araştırma sonucumuz, yeni fıçıların oksijen geçirgenliği ve sahip oldukları ellajitanen 

içeriklerinin yüksek oluşuna bağlı olarak, antosiyanin polimerleşmesini kullanılmış 

fıçılardan daha fazla desteklediğini kanıtlamıştır.  

Ahşap fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda antosiyanin polimerleşmesi ve oksidasyonu 

açısından fıçıdan ekstrakte olan ve antioksidan etkiye sahip ellajitanen ve ellajik asit 

miktarları da büyük önem arz etmektedir. Fıçıdan şaraba geçen oksijen etkisiyle 

kolaylıkla okside olan ellajik asitler hidrojen peroksit molekülüne dönüşerek, şaraptaki 

alkolün küçük miktarda asetaldehite dönüşmesini sağlamaktadır. Oluşan asetaldehit ise 

şarap yapısında bulunan antosiyanin- kondanse tanen (kateşin) polimerleşmesi sırasında 

antosiyanin ve kateşinler arasında köprü görevi görmektedir (Jackson 2008, Bindon vd. 

2014). Fıçıya uygulanan ısıl işlem sırasında ahşap yapısında bulunan ellajitanenlerin 

termal degradasyonu ile ellajik asit açığa çıkmaktadır. Konuyla ilgili yapılan çeşitli 

araştırmalarda, yakma derecesindeki yükselişin fıçıda olgunlaştırılan şarap ve içkilerde 

ellajik asit konsantrasyonunu artırdığı rapor edilmiştir (Zhang vd. 2015, Canas vd. 

2017). Araştırmamızda SO2 dirençli pigment içerikleri bakımından, HT ve ML 

yanıklıkta fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şaraplarından, HT fıçıda olgunlaştırılan 

şaraplarda, benzer şekilde M+, ML ve MLO fıçıda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon 

şaraplarından M+ fıçıda olgunlaştırılan şaraplarda en yüksek konsantrasyonların 

saptanması, yanıklık derecesindeki artışın polimerleşmeye pozitif etki gösterdiğini 

desteklemektedir.   

Araştırmamız sonucunda farklı fıçı uygulamalarının şaraplarda toplam antosiyanin ve 

farklı yapıdaki antosiyanin pigmentleri üzerine önemli ölçüde etki ettiği belirlenmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre yanıklık derecelerindeki artışın ve kullanım ömrü bakımından 

yeni fıçıların antosiyanin polimerleşmesine dolayısıyla kimyasal yaşa pozitif, toplam 

antosiyanin miktarlarına ise negatif yönde etki ettiği kanıtlanmıştır. 
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4.5 Toplam Fenolik Madde 

2015 ve 2016 rekolte şarapları toplam fenolik madde bileşimleri Cabernet Sauvignon 

şarapları için Çizelge 4.22 ve Şekil 4.22’de, Merlot şarapları için Çizelge 4.23 ve Şekil 

4.23’de, Petit Verdot şaraplarına ait toplam fenolik madde konsantrasyonları ise Çizelge 

4.24 ile Şekil 4.24’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.22 Cabernet Sauvignon şarapları toplam fenolik madde analiz sonuçları  

Cabernet Sauvignon 2015 rekolte
a
 2016 rekolte 

Fermantasyon Sonu Tank 
4352.12±34.51cC 

%0.00 

4336.50±13.10cB 

%0.00 

6 Aylık Depolama Sonu 

MLO* 
3966.50±20.72bB 

%8.86 

4472.50±9.55bB 

%3.14 

ML** 
2762.50±17.60aB 

%36.53 

4215.50±10.70abB 

%2.79 

M+*** 
3414.25±22.62bB 

%21.55 

4221.5±71.41aB 

%2.65 

12 Aylık Depolama Sonu 

MLO 
3086.50±38.11bA 

%29.08 

4041.68±75.32bA 

%6.80 

ML 
2048.34±22.34aA 

%52.93 

3845.18±49.21abA 

%11.33 

M+ 
2822.42±72.12bA 

%35.15 

3984.31±12.35aA 

%8.12 
1
Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap,

 2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış 

şarap, 
3
Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a
 mg gallik asit/L (Çeşit x Depolama süresi) 

kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) 

kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar 
% değişimi ifade etmektedir. 
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Şekil 4.22 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları toplam fenolik 

madde miktarlarındaki değişim  

Toplam fenolik madde açısından Cabernet Sauvignon şarapları değerlendirilecek olursa, 

2015 yılı fermantasyon sonrası 4352.12 mg/L olan değer, 12 aylık depolama sonunda 

MLO fıçıda olgunlaştırılan şarapta 3086.50 mg/L, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 

2048.34 mg/L, M+ fıçıda olgunlaştırılan şarapta ise 3966.50 mg/L’ye düşmüştür. Elde 

edilen verilere göre sadece ML fıçıda olgunlaştırılan şarap istatistiksel olrak 

diğerlerinden farklı bulunmuştur (p<0.05). 2016 yılında ise fermantasyon sonunda 

4336.50 mg/L olan toplam fenolik madde konsantrasyonu, 12 aylık olgunlaşma sonunda 

MLO fıçıda olgunlaştırılan şarapta 4041.61 mg/L, ML fıçıda olgunlaştırılan şarapta 

3845.18 mg/L, M+ fıçıda olgunlaştırılan şarapta ise 3984.31 mg/L’ye düşmüş olup, bu 

azalma bütün fıçılar için istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05) (Çizelge 

4.22).  
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Çizelge 4.23 Merlot şarapları toplam fenolik madde analiz sonuçları  

Merlot 2015 rekolte
a
 2016 rekolte 

Fermantasyon Sonu Tank 
4474.45±30.55dC 

%0.00 

6314.50±13.79dC 

%0.00 

6 Aylık Depolama Sonu 

MLO-1* 
3262.16±62.65bB 

%27.09 

4650.50±0.71cB 

%26.35 

MLO-0** 
2557.62±80.61aB 

%42.84 

4218.50±40.31bB 

%33.19 

ML-0*** 
3380.43±14.14cB 

%24.45 

3462.50±37.48aB 

%45.17 

12 Aylık Depolama Sonu 

MLO-1 
3208.50±16.26bA 

%28.29 

4423.17±49cA 

%29.95 

MLO-0 
2370.04±70.71aA 

%47.03 

4185.34±47bA 

%33.72 

ML-0 
3228.50±14.85cA 

%27.85 

3408.65±63aA 

%46.02 
1
 Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2
Medium Long Open yakma sıfır 

fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 
3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a
 mg gallik asit/L 

(Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x 

Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 4.23 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları toplam fenolik madde 

miktarlarındaki değişim  

Merlot şarapları 2015 rekoltesinde fermantasyon sonunda 4474.45 mg/L olan toplam 

fenolik madde miktarı, 12 ay olgunlaştırma sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta 3208.50 mg/L, MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 2370.04 mg/L ve ML-0 
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olarak da fıçılar arasında önemli fark yarattığı görülmüştür (p<0.05). 2016 rekoltesine 

bakıldığında, fermantasyon sonu 6314.50 mg/L olan toplam fenolik madde bileşimi, 12 

aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 4423.17 mg/L, MLO-

0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta 4185.34 mg/L, ML-0 fıçıda olgunlaştırılan şarapta ise 

3408.65 mg/L’ye düştüğü gözlenmiş olup, gerçekleşen bu azalma bütün fıçılar için 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05) (Çizelge 4.23). 

Çizelge 4.24 Petit Verdot şarapları toplam fenolik madde analiz sonuçları  

Petit Verdot 2015 rekolte
a
 2016 Rekolte 

Fermantasyon Sonu Tank 
3826.17±49.50bB 

%0.00 

6716.50±28.78cC 

%0.00 

6 Aylık Depolama Sonu 

HT* 
3492.50±11.24aAB 

%8.72 

5791.28±38.61aB 

%13.78 

ML** 
3743.47±49.78bAB 

%2.16 

6248.94±76.10bB 

%6,96 

12 Aylık Depolama Sonu 

HT 
3112.25±64.10aA 

%18.66 

5687.21±54.20aA 

%15.32 

ML 
3731.83±13.01bA 

%2.47 

6133.50±28.99bA 

%8.68 
1
High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

a
 

mg gallik asit/L (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük 

harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler 

kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 
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Petit Verdot şarapları toplam fenolik madde bileşimlerine bakıldığında, 2015 rekoltesi 

fermantasyon sonunda 3826.17 mg/L olan toplam fenolik madde bileşiminin 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarapta 3112.25 mg/L’ye, ML fıçıda 

olgunlaştırılan şarapta ise 3731.83 mg/L’ye düştüğü gözlenmiştir. Bu düşüş farklı fıçılar 

arasında istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 2016 rekoltesi şarapları ele 

alındığında; fermantasyon sonunda 6716.50 mg/L olan toplam fenolik madde ileşimi 12 

aylık olgunlaştırma sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarapta 5687.21 mg/L’ye, ML 

fıçıda olgunlaştırılan şarapta 6133.50 mg/L’ye düşmüş olup bu düşüş istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.05) (Çizelge 4.24). 

Toplam fenol miktarlarındaki değişimin sebebi, ahşaptan ekstrakte olan fenolik 

bileşenler ve kırmızı şarabın olgunlaşma aşamasında farklı reaksiyonlar sonucu çöken 

fenolik bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Köken bakımından ele alındığında Fransız 

fıçılardan ekstrakte olan fenolik bileşen miktarının Amerikan fıçılardan daha yüksek 

olduğu bilinmektedir (Singleton 1974, Pomar vd. 2001).   

Gambuti arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada yeni ve bir yıllık meşe ve 

kestane fıçıların şaraplarda toplam fenol bileşimi bakımından belirgin bir fark 

gözlenmediği ancak Cabernet Sauvignon ve Piedirosso şaraplarında yeni fıçıda 

olgunlaştırılan şaraplarda bir yıllık fıçıda olgunlaştırılanlara kıyasla daha düşük 

miktarda toplam fenol konsantrasyonu saptandığı kaydedilmiştir (Gambuti vd. 2010). 

İncelememizdeki Merlot şaraplarının yeni ve 1 yıllık (MLO-0 ve MLO-1) fıçılarda 

olgunlaştırılması sonucunda araştırmamızda da benzer sonucun elde edilmesi 

yukarıdaki literatür verisini destekleyici niteliktedir. Öte yandan Nunes ve arkadaşları 

tarafından fıçı kapasitesi ve kullanım yaşının şarapların fenolik bileşim ve duyusal 

özelliklerine etkisi üzerine yapılan çalışmada ise, yeni fıçıda 180 gün olgunlaştırılan 

şaraplarda daha yüksek toplam fenol indeksi saptanmıştır. Bu sonucun ise yeni 

fıçılardan ekstrakte olabilecek fenolik bileşen miktarının daha yüksek oranda ilişkili 

olduğunu kaydetmişlerdir (Nunes vd. 2017). 

Konuyla ilgili yapılan bir diğer çalışmada farklı yanıklıklarda (LT ve MT) Slovak ve 

Fransız fıçıların Chardonnay şaraplarına etkisi incelenmiş ve Fransız fıçılarda 
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olgunlaştırılan şarapların Slovak fıçıdakilere göre daha yüksek oranda polifenol içerdiği 

ortaya çıkmıştır. Ek olarak LT (hafif yanık) fıçıda olgunlaştırılan şarabın MT (orta 

yanık) fıçıda olgunlaştırılan şaraba göre daha yüksek oranda polifenol 

konsantrasyonuna sahip olduğu kaydedilmiştir (Obradoviċ vd. 2017). Çalışmamızda 

Petit Verdot şaraplarının HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılması sonucu ML fıçı 

şaraplarının toplam fenolik madde bileşiminin HT fıçı şaraplarından yüksek olarak 

saptanması fıçı yakma derecelerinin şaraplarda toplam fenol bileşimi üzerine önemli 

etkisi olduğunu bir defa daha kanıtlamıştır.  

Fetească neagră şaraplarının LT, MT ve MT+ fıçılarda 1.5 ve 3 ay boyunca 

olgunlaştırılmasıyla gerçekleştirilen bir başka çalışmada şarapların aroma ve fenolik 

bileşimi incelenmiştir (Dumitriu vd. 2017). Araştırma sonunda fenolik bileşenlerden 

flavonol ve flavanollerin olgunlaştırma boyunca arttığı, polifenollerin ise olgunlaşma 

boyunca presipitasyonundan dolayı düştüğü kaydedilmiştir. Yanıklık oranlarının fenolik 

bileşime etkisi hafif yakma (LT) fıçıda olgunlaştırılan şarapların daha yüksek miktarda 

fenolik bileşen ve antioksidan aktiviteye sahip olduğu rapor edilmiştir (Dumitriu vd. 

2017). Araştırmamızda Cabernet Sauvignon şaraplarının MLO, ML ve M+fıçılarda 

olgunlaştırılması sonunda MLO fıçı şaraplarının M+fıçı şaraplarından daha yüksek 

fenolik bileşime sahip olması literatür verilerini desteklerken, ML fıçı şarabının en 

düşük fenolik bileşime sahip oluşu orta sıcaklık ve uzun süreli kapalı yakma sonucunda 

fıçı fenollerinin daha yoğun oranda termal degradasyona uğramasıyla açıklanabilir 

(Zhang 2015). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma sonucunda farklı yanıklık ve yaşta fıçı 

kullanımının şarapların toplam fenol konsantrasyonlarında istatistiksel olarak önemli 

fark yarattığı ortaya çıkmıştır. Yanıklık oranlarına bakıldığında HT fıçının ML fıçıya 

göre ve kullanım yılı olarak bakıldığında ise yeni fıçının bir yıllık fıçıya göre şaraplarda 

toplam fenol içeriğinde daha fazla düşüşe neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum; 

yeni fıçıdan penetre olan oksijen miktarına ve ekstrakte olan fenolik madde bağlı olarak 

eski fıçıya oranla daha fazla fenolik bileşenin çökmesine olanak sağladığı şeklinde 

yorumlanabilir. 
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4.6 Fenolik Bileşenler 

2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarına ait fenolik bileşen konsantrasyonları 

çizelge 4.25-4.26 ile şekil 4.25-4.27’de gösterilmiştir.  

Cabernet Sauvignon 2015 rekolte numunelerine ait analiz sonuçları değerlendirilecek 

olursa, flavonollerden kaemferol miktarının fermantasyon sonunda 29.46 mg/L ile 

başlayıp, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 2.26, 2.39 ve 1.66 mg/L düzeyine indiği belirlenmiştir. Fıçı 

farklılıkları kaemferol miktarındaki bu düşüşte önemli fark yaratmazken (p>0.05), 

olgunlaşma süreleri kaemferol miktarlarında önemli fark yaratmıştır (p<0.05). 

Kondanse tanenler olan epigallokateşin, epikateşin ve kateşin miktarları da 

olgunlaştırma boyunca düşüş göstermiştir. Fermantasyon sonunda 19.36 mg/L olan 

epigallokateşin miktarı, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 15.82, 12.65 ve 8.55 mg/L düzeylerine inmiş olup, 

fıçı farklılıkları ve olgunlaştırma süresi gerçekleşen bu düşüşte önemli ölçüde fark 

yaratmıştır (p<0.05). Epikateşin miktarları ise fermantasyon sonunda 123.07 mg/L’den, 

12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 16.02, 17.33 ve 14.53 mg/L düzeyine inmiş olup, gerçekleşen bu düşüş farklı 

fıçılar ve olgunlaştırma süreleri açısından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0.05). Benzer şekilde numunelerin kateşin miktarları da fermantasyon sonunda 4.52 

mg/L’den, 12 ay sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 

0.19, 0.15 ve 0.06 mg/L düzeyine düşmüş olup, farklı fıçı uygulamaları ve 

olgunlaştırma süreleri gerçekleşen bu azalışta istatistiksel olarak önemli fark yaratmıştır 

(p<0.05). Fıçı uygulamaları bakımından en büyük öneme sahip olan fenolik asitler 

kafeik, p-kumarik, trans ferulik, 2-hidroksisinamik ve 4-hidroksibenzoik asit ile 

bunlardan türeyen aldehitlerden 3-4 dihidroksibenzaldehit miktarları da araştırmamız 

kapsamında izlenmiştir. Kafeik asit miktarı fermantasyon sonunda 0.81 mg/L iken 6 

aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 1.82, 1.42 ve 1.89 mg/L düzeyine yükselirken, 12 aylık olgunlaştırma sonunda 

MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.03, 0.71 ve 0.75 mg/L 

seviyelerine düşmüştür. Gerçekleşen bu değişim farklı fıçılar ve olgunlaştırma süreleri 
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bakımından da önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.04 mg/L olan p-

kumarik asit konsantrasyonu ise 6 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ 

fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.53, 1.09 ve 2.66 mg/L düzeyine 

yükselirken, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 0.35, 0.13 ve 0.54 mg/L seviyelerine düşmüştür. P-kumarik asit 

miktarlarında gözlenen bu değişim farklı fıçılar bakımından istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Trans ferulik asit miktarları fermantasyon sonunda 1.25 mg/L 

iken 6 aylık depolama sonunda MLO, ML ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 1.03, 1.50 ve 2.30 mg/L düzeyine ulaşırken, 12 ay sonunda MLO ve ML 

fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.01, 0.02 mg/L düzeyine inmiş ve M+ fıçı 

şaraplarında saptanamamıştır. Trans ferulik asit miktarlarında gerçekleşen bu değişim 

farklı fıçılar arasında istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 2- 

hidroksisinamik asit miktarları fermantasyon sonunda 1.17 mg/L’den, 6 ay sonunda 

MLO, ML ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.83, 1.08 ve 1.11 

mg/L’ye, 12 ay sonunda ise MLO, ML ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 1.86, 2.30 ve2.29 mg/L seviyesine yükselmiştir. Gerçekleşen bu değişim MLO 

ve ML fıçı şarapları arasında ve olgunlaştırma süreleri boyunca istatistiksel olarak 

önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.5 μg/L düzeyinde bulunan 4-

hidroksi benzoik asit ise 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+  fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.02, 0.03 ve 0.02 mg/L seviyesine yükselmiş olup 

gerçekleşen bu artış olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. MLO ve ML fıçılar arasında 4-hidroksi benzoik asit değişimi bakımından 

önemli fark gözlenmiştir (p<0.05). Fermantasyon sonunda tespit edilemeyen 3-4 

dihidroksibenzaldehit miktarı, 6 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+  

fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.59, 3.53 ve 2.68 mg/L seviyesine, 12 ay 

sonunda MLO, ML ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.25, 1.19 ve 

1.19 mg/L’ye ulaşmıştır. Gözlenen bu değişim farklı fıçı uygulamaları bakımından 

istatistiksel önem arz etmezken (p>0.05), olgunlaştırma süreleri bakımından önemli 

bulunmuştur (p<0.05). 
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Çizelge 4.25 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarına ait fenolik madde bileşimi  

Cabernet Sauvignon 

(2015) 

Fermantasyon 

Sonu 
6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO* ML** M+*** MLO ML M+ 

Epigallokateşin (mg/L) 
19.36±0.05dC 

%0.00 

18.87±0.45cB 

%2.53 

18.02±0.21bB 

%6.92 

15.38±0.62aB 

%20.56 

15.82±0.32cA 

%18.29 

12.65±0.13bA 

%34.66 

8.55±0.58aA 

%55.84 

Epikateşin (mg/L) 
123.07±0.17dC 

%0.00 

18.14±0.71bB 

%85.26 

19.42±0.28cB 

%84.22 

17.52 ±0.44aB 

%85.76 

16.02±5.77bA 

%86.98 

17.33±0.53cA 

%85.92 

14.53±13.9aA 

%88.19 

Kaemferol (mg/L) 
29.46±0.11bC 

%0.00 

18.43± 0.81aB 

%37.44 

17.66±0.17aB 

%40.05 

20.70±0.36aB 

%29.74 

2.26±0.14aA 

%92.33 

2.39±0.58aA 

%91.89 

1.66±0.14aA 

%94.37 

Kateşin (mg/L) 
4.52±0.15cC 

%0.00 

1.56±0.05bB 

%65.49 

1.10±0.15abB 

%75.66 

0.98±0.00 aB 

%78.32 

0.19±0.02bA 

%95.80 

0.15±0.01abA 

%96.68 

0.06±0.00 aA 

%98.67 

Kafeik Asit (mg/L) 
0.81± 0.00aA 

%0.00 

1.82± 0.02cB 

%124.69 

1.42± 0.03abB 

%75.31 

1.89± 0.03bcB 

%133.33 

1.03±0.19cA 

%27.16 

0.71±0.16abA 

%12.35 

0.75±0.03bcA 

%7.41 

p- Kumarik Asit 

(mg/L) 

0.04±0.02aA 

%0.00 

0.53±0.00 aB 

%1225.00 

1.09± 0.04abB 

%2625.00 

2.66± 0.01bB 

%6550.00 

0.35± 0.10aA 

%775.00 

0.13±0.00 abA 

%225.00 

0.54±0.00 bA 

%1250.00 

trans Ferulik asit 

(mg/L) 

1.25± 0.10bB 

%0.00 

1.03± 0.01aB 

%17.60 

1.50±0.00 abB 

%20.00 

2.30± 0.01bB 

%84.00 

0.01±0.00 aA 

%99.20 

0.02±0.00 abA 

%98.40 
-- 

2-Hidroksisinamik asit 

(mg/L) 

1.17± 0.06aB 

%0.00 

0.83± 0.02bA 

%29.06 

1.08± 0.05cA 

%7.69 

1.11±0.00 cA 

%5.13 

1.86±0.49bC 

%58.97 

2.30±0.08cC 

%96.58 

2.29±0.00cC 

%95.73 

4-Hidroksibenzoik asit 

(mg/L) 

0.0005±0.00 aA 

%0.00 

0.009±0.00 bB 

%1700.00 

0.02±0.00 cB 

%3900.00 

0.01±0.08bB 

%1900.00 

0.02±0.00 bC 

%3900.00 

0.03±0.00 cC 

%5900.00 

0.02±0.00 bC 

%3900.00 

3-4 

dihidroksibenzaldehit 

(mg/L) 

-- 
2.59± 0.06bC 

 

3.53± 0.03bC 

 

2.68± 0.13bC 

 

1.25±0.02bB 

 

1.19±0.02bB 

 

1.19±0.03bB 

 

1
Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap,

 2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

3
 Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x 

Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük 

harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişimi ifade etmektedir. 
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Şekil 4.25 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı fenolik 

bileşen miktarlarındaki değişim (2015) 

 

 

Şekil 4.26 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları epikateşin 

miktarındaki değişim (2015) 
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Şekil 4.27 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı fenolik 

bileşen miktarlarındaki değişim (2015) 

2016 yılında üretilen Cabernet Sauvignon numunelerine ait analiz sonuçları 

değerlendirilecek olursa, flavonollerden kaemferol miktarının fermantasyon sonunda 

22.04 mg/L ile başlayıp, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.20, 1.79 ve 0.67 mg/L düzeyine indiği 

belirlenmiştir. Fıçı farklılıkları kaemferol miktarındaki bu düşüşte önemli fark 

yaratmazken (p>0.05), olgunlaşma süreleri kaemferol miktarlarında istatistiksel olarak 

önemli fark yaratmıştır (p<0.05). 2015 rekoltesine benzer şekilde epigalloketeşin, 

epikateşin ve kateşin miktarları da olgunlaştırma boyunca düşüş göstermiştir. Buna 

göre; fermantasyon sonunda 15.02 mg/L olan epigallokateşin miktarı, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 

1.93, 3.43 ve 0.47 mg/L düzeylerine inmiştir. Epikateşin miktarları ise fermantasyon 

sonunda 121.70 mg/L’den, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.75, 5.30 ve 1.78 mg/L düzeyine inmiştir. 

Epigallokateşin ve epikateşin değişimleri, olgunlaştırma süreleri açısından istatistiksel 
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olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Öte yandan; MLO ve ML fıçılar epigallokateşin 

ve epikateşin açısından şaraplara farklı özellik katmıştır (p<0.05). Benzer şekilde 

numunelerin kateşin miktarları da fermantasyon sonunda 3.18 mg/L’den, 12 ay sonunda 

MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.77, 0.75 ve 0.18 mg/L 

düzeyine düşmüş olup, M+ fıçı bu azalışta istatistiksel olarak önemli fark yaratmıştır 

(p<0.05). Fenolik asitlerden kafeik asit miktarı fermantasyon sonunda 1.64 mg/L iken 6 

aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 0.84, 0.79 ve 0.54 mg/L düzeyine düşerken, 12 aylık olgunlaştırma sonunda 

MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.38, 0.86 ve 0.31 mg/L 

seviyelerine düşmüştür. Gerçekleşen bu değişim farklı fıçılar açısından da önemli 

bulunurken (p<0.05), olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel açıdan önemsiz 

bulunmuştur (p>0.05). Fermantasyon sonunda tespit edilemeyen p-kumarik asit 

konsantrasyonu, 6 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.55, 4.92 ve 1.65 mg/L düzeyine yükselirken, 12 

aylık olgunlaştırma sonunda MLO, ML ve M+ fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 2.61, 1.11 ve 0.75 mg/L seviyelerine ulaşmıştır. P-kumarik asit miktarlarında 

gözlenen bu değişim farklı fıçılar ve olgunlaştırma süresi bakımından istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.05). Trans ferulik asit miktarları fermantasyon sonunda 0.24 

mg/L iken, 6 aylık depolama sonunda MLO, ML ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 0.97, 1.33 ve 1.47 mg/L düzeyine ulaşırken, 12 ay sonunda sırasıyla 

1.20, 1.12 ve 0.92 mg/L seviyesine geldiği saptanmıştır. Trans ferulik asit miktarlarında 

gerçekleşen bu değişim farklı fıçılar ve olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). 2- hidroksisinamik asit miktarları fermantasyon 

sonunda 0.06 mg/L’den, 6 ay sonunda MLO, ML ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 1.37, 2.53 ve 1.65 mg/L’ye, 12 ay sonunda ise MLO, ML ve M+  

fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.44, 0.17 ve 0.37 mg/L seviyesine 

ulaşmıştır. Gerçekleşen bu değişim farklı fıçılar ve olgunlaştırma süreleri bakımından 

istatistiksel olarak önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.19 mg/L 

düzeyinde bulunan 4-hidroksi benzoik asit ise 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO, 

ML ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 7.12, 4.78 ve 4.04 mg/L 

seviyesine yükselmiştir. Gerçekleşen bu artış olgunlaştırma süreleri ve fıçı farklılıkları 

bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 
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1.28 mg/L olarak saptanan 3-4 dihidroksibenzaldehit miktarı, 12 ay sonunda MLO, ML 

ve M+  fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.46, 1.82 ve 1.43 mg/L’ye 

ulaşmıştır. Gözlenen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri 

bakımından istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05) (Çizelge 4. 26). 
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Çizelge 4.26 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarına ait fenolik madde bileşimi 

Cabernet Sauvignon (2016) 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO* ML** M+*** MLO ML M+ 

Epigallokateşin (mg/L) 
15.02±0.66cC 

%0.00 

3.58±1.64aB 

%76.17 

11.08±1.97bB 

%26.23 

5.77±0.62aB 

%61.58 

1.93±0.23aA 

%87.15 

3.43±0.04bA 

%77.16 

0.47±0.06aA 

%96.87 

Epikateşin (mg/L) 
121.70 ±8.65cC 

%0.00 

5.35±0.02aB 

%95.60 

6.98±0.80bB 

%94.26 

5.44 ±0.18aB 

%95.53 

2.75± 0.79aA 

%97.74 

5.30±0.15bA 

%95.65 

1.78± aA 

%98.54 

Kaemferol (mg/L) 
22.04± 0.24bC 

%0.00 

11.29± aB 

%48.77 

15.45± 0.14aB 

%29.90 

17.64±0.58aB 

%19.96 

1.20±0.71aA 

%94.56 

1.79±0.04aA 

%91.88 

0.67±0.02aA 

%96.96 

Kateşin (mg/L) 
3.18±0.04bB 

%0.00 

1.46±0.06aB 

%54.09 

1.22±0.01aB 

%61.64 

3.09± abB 

%2.83 

0.77±0.01aA 

%75.79 

0.75± aA 

%76.42 

0.18±0.02abA 

%94.34 

Kafeik Asit (mg/L) 
1.64±0.04cB 

%0.00 

0.84± 0.01abA 

%48.78 

0.79± 0.02bA 

%51.83 

0.54± 0.01aA 

%67.07 

0.38±0.09abA 

%76.83 

0.86±0.02bA 

%47.56 

0.31± aA 

%81.10 

p- Kumarik Asit (mg/L) - 2.55± 0.02bcB 4.92± 0.11cB 1.65± 0.01abB 2.61± 0.09bcAB 1.11±  cAB 0.75±0.06abAB 

trans Ferulik asit (mg/L) 
0.24± 0.01aA 

%0.00 

0.97± 0.02bB 

%304.17 

1.33± 0.04bB 

%454.17 

1.47± 0.02bB 

%512.50 

1.20±0.01bB 

%400.00 

1.12±0.02bB 

%366.67 

0.92±0.01bB 

%283.33 

2-Hidroksisinamik asit (mg/L) 
0.06± aA 

%0.00 

1.37± 0.10abB 

%2183.33 

2.53± 0.57bB 

%4116.67 

1.65± 0.06bB 

%2650.00 

0.44±0.02abA 

%633.33 

0.17±0.05bA 

%183.33 

0.37±0.04bA 

%516.67 

4-Hidroksibenzoik asit (mg/L) 
0.19± aA 

%0.00 

5.25±0.24dB 

%2663.16 

2.58±0.34cB 

%1257.89 

2.40±0.19bB 

%1163.16 

7.12±0.71dC 

%3647.37 

4.78±0.11cC 

%2415.79 

4.04±0.49bC 

%2026.32 

3-4 dihidroksibenzaldehit (mg/L) 
1.28±0.01aA 

%0.00 

1.39± 0.05cB 

%8.59 

1.69± 0.02dB 

%32.03 

1.31± 0.03bB 

%2.34 

1.46±0.04cC 

%14.06 

1.82±0.02dC 

%42.19 

1.43±0.01bC 

%11.72 
1
 Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap,

 3
 Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x 

Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük 

harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişim oranlarını ifade etmektedir. 
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Şekil 4.28 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı fenolik 

bileşen miktarlarındaki değişim (2016) 

 

 

Şekil 4.29 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları epikateşin 

miktarındaki değişim (2016) 
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Şekil 4.30 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şarapları bazı fenolik 

bileşen miktarlarındaki değişim (2016) 

Merlot 2015 rekolte numunelerine ait analiz sonuçlarına bakıldığında; kaemferol 

miktarının fermantasyon sonunda 39.80 mg/L ile başlayıp, 12 aylık olgunlaştırma 

sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.43, 

1.00 ve 1.36 mg/L düzeyine indiği belirlenmiştir (Çizelge 4.27). Fıçı farklılıkları ve 

olgunlaşma süreleri kaemferol miktarındaki bu düşüşte önemli fark yaratmıştır 

(p<0.05). Kondanse tanenler olan epigalloketeşin, epikateşin ve kateşin miktarları da 

olgunlaştırma boyunca düşüş göstermiştir. Fermantasyon sonunda 25.16 mg/L olan 

epigallokateşin miktarı, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 

fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 15.32, 14.00 ve 5.73 mg/L düzeylerine 

inmiştir. Olgunlaştırma süresi gerçekleşen bu düşüş hem farklı fıçılar hem de 

olgunlaştırma süresi bakımından istatistiksel olarak önemli ölçüde fark yaratmıştır 
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(p<0.05). Epikateşin miktarları ise fermantasyon sonunda 56.67 mg/L’den, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 49.01, 34.64 ve 48.25 mg/L düzeyine inmiş olup, gerçekleşen bu düşüş farklı 

fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri açısından istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Benzer şekilde numunelerin kateşin miktarları da fermantasyon 

sonunda 2.59 mg/L’den, 12 ay sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.53, 0.92 ve 0.44 mg/L düzeyine düşmüş olup, 

farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri gerçekleşen bu azalışta istatistiksel 

olarak önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Kafeik asit miktarı fermantasyon sonunda 1.82 

mg/L iken 6 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.93, 2.81 ve 2.61 mg/L düzeyine yükselirken, 12 

aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 0.58, 0.61 ve 0.57 mg/L seviyelerine düşmüştür. Gerçekleşen bu 

değişim farklı fıçılar ve olgunlaştırma süreleri bakımından da önemli bulunmuştur 

(p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.04 mg/L olan p-kumarik asit konsantrasyonu ise 6 

aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 0.86, 0.15 ve 0.98 mg/L düzeyine yükselirken, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 0.09 0.11 ve 0.32 mg/L seviyelerine düşmüştür. P-kumarik asit miktarlarında 

gözlenen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve 6 aylık olgunlaştırma süresi bakımından 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Trans ferulik asit miktarları 

fermantasyon sonunda 1.39 mg/L iken 6 aylık depolama sonunda MLO-1, MLO-0 ve 

ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.30, 3.31 ve 1.30 mg/L düzeyine 

ulaşırken, 12 ay sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 0.002, 0.003 ve 0.001 mg/L düzeyine inmiştir. Trans ferulik asit miktarlarında 

gerçekleşen bu değişim farklı fıçılar arasında istatistiksel olarak önemli bulunmazken 

(p>0.05), olgunlaştırma süreleri bakımından farklılık yaratmıştır (p<0.05)(Çizelge 

4.27). 2- hidroksisinamik asit miktarları fermantasyon sonunda 0.26 mg/L’den, 6 ay 

sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.82, 

1.96 ve 1.57 mg/L’ye, 12 ay sonunda ise MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.58, 1.59 ve 1.56 mg/L seviyesine ulaşmıştır. 

Gerçekleşen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri boyunca 
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istatistiksel olarak önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Fermantasyon sonunda miktarı 

tespit edilemeyen 4-hidroksi benzoik asit ise 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, 

MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.02, 0.02 ve 0.01 mg/L 

seviyesine yükselmiş olup gerçekleşen bu artış olgunlaştırma süreleri ve farklı fıçı 

uygulamaları bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

Fermantasyon sonunda 1.60 mg/L olarak belirlenen 3-4 dihidroksibenzaldehit miktarı, 6 

aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 9.50, 3.12 ve 6.36 mg/L seviyesine, 12 ay sonunda MLO-1, MLO-0 

ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.25, 2.86 ve 3.11 mg/L’ye 

ulaşmıştır. Gözlenen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve 6 aylık olgunlaştırma süresi 

bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05) (Çizelge 4.27). 
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Çizelge 4.27 2015 rekoltesi Merlot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi 

Merlot (2015) 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO-1* ML0-0** ML-0*** MLO-1 ML0-0 ML-0 

Epigallokateşin (mg/L) 
25.16±0.43cC 

%0.00 

20.15 ±0.00bB 

%19.91 

18.72±0.03bB 

%25.60 

13.56±0.07aB 

%46.10 

15.32±0.93bA 

%39.11 

14.00±0.67bA 

%44.36 

5.73±0.19aA 

%77.23 

Epikateşin (mg/L) 
56.67± 0.42cC 

%0.00 

51.90±0.00bB 

%8.42 

46.08±3.57aB 

%18.69 

50.10±1.53bB 

%11.59 

49.01±5.05bA 

%13.52 

34.64±1.15aA 

%38.87 

48.25±4.88bA 

%14.86 

Kaemferol (mg/L) 
39.80± 0.82cC 

%0.00 

38.43± 1.36bB 

%3.44 

35.66± 2.50aB 

%10.40 

37.33± 0.79abB 

%6.21 

1.43±0.23bA 

%96.41 

1.00±0.19aA 

%97.49 

1.36±0.00abA 

%96.58 

Kateşin (mg/L) 
2.59±0.35cC 

%0.00 

1.99±0.12abB 

%23.17 

2.04±0.08bB 

%21.24 

1.87±0.13aB 

%27.80 

0.53±0.03abA 

%79.54 

0.92±0.28bA 

%64.48 

0.44±0.02aA 

%83.01 

Kafeik Asit (mg/L) 
1.82± 0.08bB 

%0.00 

2.93± 0.03bC 

%60.99 

2.81± 0.27abC 

%54.40 

2.61± 0.05aC 

%43.41 

0.58±0.06bA 

%65.38 

0.61±0.01abA 

%66.48 

0.57±0.00aA 

%68.68 

p- Kumarik Asit (mg/L) 
0.04±0.00aA 

%0.00 

0.86± 0.02bcB 

%2050.00 

0.15± 0.01abB 

%275.00 

0.98± 0.12cB 

%2350.00 

0.09± 0.00bcA 

%425.00 

0.11±0.01abA 

%175.00 

0.32±0.00cA 

%700 

trans Ferulik asit (mg/L) 
1.39± 0.04aB 

%0.00 

1.30± 0.01aB 

%6.47 

3.31± 0.06aB 

%138.13 

1.30± 0.04aB 

%6.47 

0.002±0.01aA 

%97.84 

0.003±0.00aA 

%99.78 

0.001±0.00aA 

%99.93 

2-Hidroksisinamik asit (mg/L) 
0.26± 0.05aA 

%0.00 

1.82± 0.05bcC 

%600.00 

1.96± 0.02cC 

%653.85 

1.57± 0.03bC 

%503.85 

1.58±0.07bcB 

%507.69 

1.59±0.20cB 

%511.54 

1.56±0.10bB 

%500.00 

4-Hidroksibenzoik asit (mg/L) - 0.0004±0.00bcA 0.0003±0.00cA - 0.02±0.00bcB 0.02±0.00cB 0.01±0.00abB 

3-4 dihidroksibenzaldehit (mg/L) 
1.60±0.03aA 

%0.00 

9.50± 0.08cB 

%493.75 

3.12± 0.01abB 

%95.00 

6.36± 0.36bcB 

%297.50 

2.25±0.05cA 

%165.63 

2.86±0.26abA 

%78.75 

3.11± 0.10bcA 

%94.38 
1
 Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2 
Medium Long Open yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap.

 3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda 

olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında 

aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişim değerlerini ifade etmektedir. 
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Şekil 4.31 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) 

 

 

Şekil 4.32 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) 
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Şekil 4.33 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) 

 

 

Şekil 4.34 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları 4-Hidroksibenzoik asit 

miktarındaki değişim (2015) 
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2016 rekoltesi Merlot örneklerine ait analiz sonuçlarına bakıldığında; kaemferol 

miktarının fermantasyon sonunda 31.13 mg/L ile başlayıp, 12 aylık olgunlaştırma 

sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.66, 

2.39 ve 1.94 mg/L düzeyine indiği belirlenmiştir. Farklı fıçı uygulamaları ve 

olgunlaşma süreleri kaemferol miktarındaki bu düşüşte önemli fark yaratmıştır 

(p<0.05). Kondanse tanenler olan epigalloketeşin, epikateşin ve kateşin miktarları da 

olgunlaştırma boyunca düşüş göstermiştir. Fermantasyon sonunda 20.49 mg/L olan 

epigallokateşin miktarı, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 

fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 3.42, 3.51 ve 5.59 mg/L düzeylerine inmiş 

olup, farklı fıçı uygulamaları ile olgunlaştırma süresi gerçekleşen bu düşüşte önemli 

ölçüde fark yaratmıştır (p<0.05). Epikateşin miktarları ise fermantasyon sonunda 59.45 

mg/L’den, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 6.70, 4.46 ve 9.45 mg/L düzeyine inmiş olup, 

gerçekleşen bu düşüş farklı fıçı uygulamaları açısından istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Benzer şekilde numunelerin kateşin miktarları da fermantasyon 

sonunda 2.97 mg/L’den, 12 ay sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.38, 1.62 ve 1.72 mg/L düzeyine düşmüş olup, 

farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri gerçekleşen bu azalışta istatistiksel 

olarak önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Kafeik asit miktarı fermantasyon sonunda 0.68 

mg/L iken 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.38, 0.44 ve 0.38 mg/L seviyelerine düşmüştür. 

Gerçekleşen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bakımından 

istatistiksel olarak önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Fermantasyon sonunda miktarı 

tespit edilemeyen p-kumarik asit konsantrasyonu ise 6 aylık olgunlaştırma sonunda 

MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.13, 0.55 ve 1.31 

mg/L düzeyine yükselirken, 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 

fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.62 0.80 ve 0.69 mg/L seviyelerine 

düşmüştür. P-kumarik asit miktarlarında gözlenen bu değişim farklı fıçı uygulaması ve 

olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

Trans ferulik asit miktarları fermantasyon sonunda tespit edilemezken, 6 aylık depolama 

sonunda MLO-1 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.11 ve 1.01 

mg/L düzeyine ulaşırken, 12 ay sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 
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olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.84, 4.09 ve 6.38 mg/L düzeyine çıkmıştır. Trans 

ferulik asit miktarlarında gerçekleşen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve 

olgunlaştırma süreleri bakımından önemli ölçüde fark yaratmıştır (p<0.05). 2- 

hidroksisinamik asit miktarları fermantasyon sonunda 0.04 mg/L’den, 6 ay sonunda 

MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 4.05, 1.33 ve 2.34 

mg/L’ye, 12 ay sonunda ise MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 1.67, 1.79 ve 2.79 mg/L seviyesine ulaşmıştır. Gerçekleşen bu 

değişim farklı fıçı uygulaması ve olgunlaştırma süresi açısından istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.03 mg/L olarak tespit edilen 4-

hidroksi benzoik asit miktarı ise 12 aylık olgunlaştırma sonunda MLO-1, MLO-0 ve 

ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 16.19, 10.56 ve 7.89 mg/L seviyesine 

yükselmiş olup gerçekleşen bu artış olgunlaştırma süreleri ve farklı fıçı uygulaması 

bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 

0.32 mg/L olarak belirlenen 3-4 dihidroksibenzaldehit miktarı, 6 aylık olgunlaştırma 

sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.29, 

1.42 ve 1.26 mg/L seviyesine, 12 ay sonunda MLO-1, MLO-0 ve ML-0 fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.28, 1.31 ve 1.32 mg/L’ye ulaşmıştır. Gözlenen bu 

değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel olarak 

önemli bulunmamıştır (p>0.05). 
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Çizelge 4.28 2016 rekoltesi Merlot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi  

Merlot (2016) 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 

 
12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO-1 MLO-0 ML-0 MLO-1 MLO-0 ML-0 

Epigallokateşin (mg/L) 
20.49±0.69cC 

%0.00 

16.56 ±0.47abB 

%19.18 

8.18±0.22aB 

%60.08 

18.86±0.03bB 

%7.96 

3.42±0.68abA 

%83.31 

3.51±0.10aA 

%82.87 

5.59±0.72bA 

%72.72 

Epikateşin (mg/L) 
59.45± 1.67cB 

%0.00 

7.32±0.84abA 

%87.69 

4.23±0.82aA 

%92.88 

5.67±0.64bA 

%90.46 

6.70±0.12abA 

%88.73 

4.46±0.06aA 

%92.50 

9.45±0.14bA 

%84.10 

Kaemferol (mg/L) 
31.13± 0.09cC 

%0.00 

27.10±0.07bB 

%12.95 

23.79±0.00aB 

%23.58 

25.08±0.03aB 

%19.43 

2.66±0.20bA 

%91.46 

2.39±0.04aA 

%92.32 

1.94±0.16aA 

%93.77 

Kateşin (mg/L) 
2.97±0.00dC 

%0.00 

2.13±0.68aB 

%28.28 

2.57±0.01bB 

%13.47 

2.69±0.01cB 

%9.43 

1.38±0.01aA 

%53.54 

1.62±0.01bA 

%45.45 

1.72±0.01cA 

%42.09 

Kafeik Asit (mg/L) 
0.68± 0.04cC 

%0.00 

0.60±0.00bB 

%11.76 

0.56± 0.02bB 

%17.65 

0.36±0.00aB 

%47.06 

0.38±0.02bA 

%44.12 

0.44±0.00bA 

%35.29 

0.38±0.00aA 

%44.12 

p- Kumarik Asit (mg/L) - 2.13±0.15bB 0.55± 0.04abB 1.31± 0.03abB 0.62±0.02bAB 0.80±0.01abAB 0.69±0.01abAB 

trans Ferulik asit (mg/L) - 0.11±0.00abA - 0.01±0.00cA 1.84±0.10abB 4.09±0.44bcB 6.38±0.17cB 

2-Hidroksisinamik asit (mg/L) 
0.04±0.00aA 

%0.00 

4.05±0.27bB 

%10025 

1.33±0.67abB 

%3225.00 

2.34±0.05bB 

%5750.00 

1.67±0.01bB 

%4075.00 

1.79±0.01abB 

%4375.00 

2.79±0.30bB 

%6875.00 

4-Hidroksibenzoik asit (mg/L) 
0.03±0.00aA 

%0.00 

4.70±0.37cB 

%15566 

1.18±0.30bB 

%3833.33 

1.76±0.26bB 

%5766.67 

16.19±0.10cC 

%53866 

10.56±0.11bC 

%35100 

7.89±0.05bC 

%9200.00 

3-4 dihidroksibenzaldehit (mg/L) 
0.32±0.00aA 

%0.00 

1.29± 0.02bB 

%303.13 

1.42± 0.13bB 

%343.75 

1.26±0.00bB 

%293.75 

1.28±0.00bB 

%300.00 

1.31±0.00bB 

%309.38 

1.32± 0.01bB 

%312.50 
1
 Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2
 Medium Long Open yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap.

 3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda 

olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında 

aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % değişim değerlerini ifade etmektedir. 
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Şekil 4.35 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) 

 

 

Şekil 4.36 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) 
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Şekil 4.37 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Merlot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) 

2015 rekoltesi Petit Verdot örneklerine ait analiz sonuçları ele alınacak olursa; 

kaemferol miktarının fermantasyon sonunda 15.85 mg/L seviyesinden, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 3.06 ve 

2.24 mg/L düzeyine indiği belirlenmiştir (Çizelge 4.29). Kaemferol seviyesinde 

gerçekleşen bu değişim sadece olgunlaştırma süresi açısından istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Kondanse tanenler olan epigalloketeşin, epikateşin ve kateşin 

miktarları da olgunlaştırma boyunca düşüş göstermiştir. Fermantasyon sonunda 18.22 

mg/L olan epigallokateşin miktarı, 12 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 17.09 ve 17.83 mg/L düzeylerine inmiş olup, farklı 

fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bu düşüşte önemli ölçüde fark yaratmıştır 

(p<0.05). Epikateşin miktarları ise fermantasyon sonunda 119.01 mg/L’den, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 11.74 ve 

13.96 mg/L düzeyine inmiş olup, gerçekleşen bu düşüş farklı fıçı uygulamaları ve 

olgunlaştırma süreleri açısından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

Benzer şekilde numunelerin kateşin miktarları da fermantasyon sonunda 5.13 mg/L’den, 

12 ay sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.63 ve 2.99 

mg/L düzeyine düşmüş olup, farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri 

gerçekleşen bu azalışta istatistiksel olarak önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Kafeik asit 
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miktarı fermantasyon sonunda 0.86 mg/L iken 12 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve 

ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.00 ve 1.66 mg/L seviyelerine 

düşmüştür. Gerçekleşen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri 

bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 

0.83 mg/L olan p-kumarik asit konsantrasyonu ise 6 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve 

ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.77 ve 5.69 mg/L düzeyine 

yükselirken, 12 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 1.89 ve 2.84 mg/L seviyelerine düşmüştür. P-kumarik asit 

miktarlarında gözlenen bu değişim farklı fıçı uygulaması ve olgunlaştırma süreleri 

bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Trans ferulik asit 

miktarları fermantasyon sonunda 0.68 mg/L düzeyinde iken, 6 aylık depolama sonunda 

HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.35 ve 1.62 mg/L düzeyine, 12 

ay sonunda ise HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 0.27 ve 0.28 

mg/L düzeyine ulaşmıştır. Trans ferulik asit miktarlarında gerçekleşen bu değişim farklı 

fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bakımından önemli ölçüde fark yaratmıştır 

(p<0.05). 2- hidroksisinamik asit miktarları fermantasyon sonunda 0.96 mg/L’den, 12 

ay sonunda ise HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 3.46 ve 4.60 

mg/L seviyesine ulaşmıştır. Gerçekleşen bu değişim hem farklı fıçı uygulamalrı hem de 

olgunlaştırma süreleri açısından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

Fermantasyon sonunda miktarı tespit edilemeyen 4-hidroksi benzoik asit ise 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda HT fıçıda olgunlaştırılan şarapda 0.01 mg/L seviyesine 

yükselmiş olup, gerçekleşen bu artış olgunlaştırma süreleri ve farklı fıçı uygulamaları 

bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 

1.24 mg/L olarak belirlenen 3-4 dihidroksibenzaldehit miktarı, 6 aylık olgunlaştırma 

sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 5.23 ve 5.93 mg/L 

seviyesine, 12 ay sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.54 

ve 2.53 mg/L’ye ulaşmıştır. Gözlenen bu değişim farklı fıçı uygulamaları ve 

olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05) 

(Çizelge 4.29). 
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Çizelge 4.29 2015 rekoltesi Petit Verdot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi 

Petit Verdot (2015) 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank HT* ML** HT ML 

Epigallokateşin (mg/L) 
18.22±0.32bB 

%0.00 

18.09±0.61aB 

%0.71 

18.12±0.01abB 

%0.55 

17.09±0.30aA 

%6.20 

17.83±1.12abA 

%2.14 

Epikateşin (mg/L) 
119.01± 0.99cC 

%0.00 

14.70± 0.29aB 

%87.65 

15.92± 0.48bB 

%86.62 

11.74±8.23aA 

%90.14 

13.96±4.13bA 

%88.27 

Kaemferol (mg/L) 
15.85± 0.32bC 

%0.00 

13.38± 1.37aB 

%15.58 

13.55± 0.03aB 

%14.51 

3.06±0.79aA 

%80.69 

2.24±0.16aA 

%85.87 

Kateşin (mg/L) 
5.13±0.00cC 

%0.00 

4.28±0.03aB 

%16.57 

4.85±0.08bB 

%5.46 

2.63±0.33aA 

%48.73 

2.99±0.26bA 

%41.72 

Kafeik Asit (mg/L) 
0.86± 0.04aA 

%0.00 

6.20± 0.05bB 

%620.93 

3.00± 0.10abB 

%248.84 

2.00±0.00bA 

%132.56 

1.66±0.04abA 

%93.02 

p- Kumarik Asit (mg/L) 
0.83±0.01aA 

%0.00 

2.77± 0.17bC 

%233.73 

5.69± 0.36cC 

%585.54 

1.89± 0.09bB 

%127.71 

2.84±0.02cB 

%242.17 

trans Ferulik asit (mg/L) 
0.68± 0.03aB 

%0.00 

1.35±0.00abC 

%98.53 

1.62± 0.02bC 

%138.24 

0.27±0.00abA 

%60.29 

0.28±0.00bA 

%58.82 

2-Hidroksisinamik asit (mg/L) 
0.96± 0.11aA 

%0.00 

1.20± 0.03bB 

%25.00 

3.90± 0.07cB 

%306.25 

3.46±0.09bC 

%260.42 

4.60±0.04cC 

%379.17 

4-Hidroksibenzoik asit (mg/L) - - - 0.01±0.00 - 

3-4 dihidroksibenzaldehit (mg/L) 
1.24±0.02aA 

%0.00 

5.23± 0.07bC 

%321.77 

5.93± 0.10cC 

%378.23 

1.54±0.04bB 

%24.19 

2.53± 0.05cB 

%104.03 
1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % 

değişim değerlerini ifade etmektedir.  

1
1
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Şekil 4.38 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) 

 

 

Şekil 4.39 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) 
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Şekil 4.40 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2015) 

 

 

Şekil 4.41 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları 4-Hidroksibenzoik asit 

miktarındaki değişim (2015) 
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Petit Verdot 2016 rekoltesi örneklerine ait analiz sonuçları değerlendirilecek olursa; 

kaemferol miktarının fermantasyon sonunda 13.19 mg/L seviyesinden, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 11.48 ve 

11.39 mg/L düzeyine indiği belirlenmiştir (Çizelge 4.30). Kaemferol seviyesinde 

gerçekleşen bu değişim hem fıçı farklılıkları hem de olgunlaştırma süresi açısından 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Kondanse tanenler olan 

epigalloketeşin, epikateşin ve kateşin miktarları da olgunlaştırma boyunca düşüş 

göstermiştir. Fermantasyon sonunda 18.73 mg/L olan epigallokateşin miktarı, 12 aylık 

olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 2.63 ve 

8.22 mg/L düzeylerine inmiş olup, farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bu 

düşüşte önemli ölçüde fark yaratmıştır (p<0.05). Epikateşin miktarları ise fermantasyon 

sonunda 115.68 mg/L’den, 12 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 4.56 ve 5.81 mg/L düzeyine inmiş olup, gerçekleşen 

bu düşüş farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri açısından istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.05). Benzer şekilde numunelerin kateşin miktarları da 

fermantasyon sonunda 3.10 mg/L’den, 12 ay sonunda HT ve ML fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.81 ve 1.76 mg/L düzeyine düşmüş olup, 

olgunlaştırma süreleri ve farklı fıçı uygulamaları gerçekleşen bu azalışta istatistiksel 

olarak önemli fark yaratmıştır (p<0.05). Kafeik asit miktarı fermantasyon sonunda 0.71 

mg/L iken 12 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 0.41 ve 0.39 mg/L seviyelerine düşmüştür. Gerçekleşen bu değişim 

hem farklı fıçı uygulamaları hem de olgunlaştırma süreleri bakımından önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda miktarı tespit edilemeyen p-kumarik asit 

konsantrasyonu ise 6 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 0.27 ve 0.97 mg/L düzeyine yükselirken, 12 aylık olgunlaştırma 

sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 4.77 ve 1.68 mg/L 

seviyelerine düşmüştür. P-kumarik asit miktarlarında gözlenen bu değişim farklı fıçı 

uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bakımından istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Trans ferulik asit miktarları fermantasyon sonunda 0.32 mg/L 

düzeyinde iken, 6 aylık depolama sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda sırasıyla 0.84 ve 0.62 mg/L düzeyine, 12 ay sonunda ise HT ve ML fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.44 ve 0.74 mg/L düzeyine ulaşmıştır. Trans ferulik 
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asit miktarlarında gerçekleşen bu artış yine farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma 

süreleri bakımından önemli ölçüde fark yaratmıştır (p<0.05). 2- hidroksisinamik asit 

miktarları fermantasyon sonunda 0.84 mg/L’den, 12 ay sonunda ise HT ve ML fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.24 ve 1.56 mg/L seviyesine ulaşırken, gerçekleşen 

bu değişim hem farklı fıçı uygulamalrı hem de olgunlaştırma süreleri açısından 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.46 mg/L 

seviyesinde olan 4-hidroksi benzoik asit miktarı ise, 6 aylık olgunlaştırma sonunda HT 

ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 4.97 ve 3.26 mg/L’ye yükselirken, 

12 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 

1.43 ve 1.10 mg/L seviyesine ulaşmıştır. Gerçekleşen bu değişim farklı fıçı 

uygulamaları ve olgunlaştırma süresi bakımından istatistiksel olarak fark yaratmıştır 

(p<0.05). Fermantasyon sonunda 0.26 mg/L olarak belirlenen 3-4 dihidroksibenzaldehit 

miktarı, 6 aylık olgunlaştırma sonunda HT ve ML fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda 

sırasıyla 1.28 ve 1.33 mg/L seviyesine, 12 ay sonunda HT ve ML fıçılarda 

olgunlaştırılan şaraplarda sırasıyla 1.34 ve 1.43 mg/L’ye ulaşmıştır. Gözlenen bu 

değişim farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma süreleri bakımından da istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (p<0.05) (Çizelge 4.30). 

 



 

118 

 

 

Çizelge 4.30 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarına ait fenolik madde bileşimi 

Petit Verdot (2016) 
Fermantasyon Sonu 6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank HT* ML** HT ML 

Epigallokateşin (mg/L) 
18.73±0.15cC 

%0.00 

4.52±0.08aB 

%75.87 

11.59±1.55bB 

%38.12 

2.63±0.27aA 

%85.96 

8.22±0.06bA 

%56.11 

Epikateşin (mg/L) 
115.68±0.18cC 

%0.00 

5.83± 0.10aB 

%94.96 

6.46± 0.25bB 

%94.42 

4.56±0.02aA 

%96.06 

5.81±0.15bA 

%94.98 

Kaemferol (mg/L) 
13.19± 0.06cC 

%0.00 

11.87±0.01aB 

%10.01 

12.62± 0.05bB 

%4.32 

11.48±0.08aA 

%12.96 

11.39±0.00bA 

%13.65 

Kateşin (mg/L) 
3.10±0.01bC 

%0.00 

2.55±0.34aB 

%17.74 

2.60±0.07aB 

%16.13 

1.81±0.01aA 

%41.61 

1.76±0.03aA 

%43.23 

Kafeik Asit (mg/L) 
0.71± 0.02C 

%0.00 

0.47± 0.02B 

%33.80 

0.46± 0.03B 

%35.21 

0.41±0.00A 

%42.25 

0.39±0.00A 

%45.07 

p- Kumarik Asit (mg/L) - 0.27± 0.02bAB 0.97± 0.01abAB 4.77± 0.04bB 1.68±0.07abB 

trans Ferulik asit (mg/L) 
0.32± 0.02aA 

%0.00 

0.84± 0.03cB 

%162.50 

0.62±0.00bB 

%93.75 

1.44±0.00cC 

%350.00 

0.74±0.01bC 

%131.25 

2-Hidroksisinamik asit (mg/L) 
0.84± 0.14aA 

%0.00 

0.99± 0.06bB 

%17.86 

1.17±0.09cB 

%39.29 

1.24±0.01bC 

%47.62 

1.56±0.03cC 

%85.71 

4-Hidroksibenzoik asit (mg/L) 
0.46±0.01aA 

%0.00 

4.97±0.81bB 

%980.43 

3.26±0.15bB 

%608.70 

1.43±0.17bA 

%210.87 

1.10±0.07bA 

%139.13 

3-4 dihidroksibenzaldehit (mg/L) 
0.26±0.01aA 

%0.00 

1.28± 0.01bB 

%392.31 

1.33±0.00cB 

%411.54 

1.34±0.01bC 

%415.38 

1.43±0.00cC 

%450.00 
1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). İkinci satırlar % 

değişim değerlerini ifade etmektedir. 
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Şekil 4.42 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) 

 

 

Şekil 4.43 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) 
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Şekil 4.44 Farklı fıçılarda olgunlaştırılan Petit Verdot şarapları bazı fenolik bileşen 

miktarlarındaki değişim (2016) 

Olgunlaştırma sürecinde şaraplarda epikateşin, epigalokateşin ve kateşin gibi kondanse 

tanen konsantrasyonlarındaki düşüş, tanenlerin kendi aralarında ve proteinlerle 

yaptıkları polimerleşme ve oksidasyon reaksiyonları ile serbest antosiyaninler ve 

tanenler arasında gerçekleşen kondensasyon reaksiyonları ile şarapta burukluk 

azalmasıyla sonuçlanan polimerizasyon reaksiyonları gibi oksidasyon tepkimeleriyle 

ilişkilendirilmektedir (Vivas ve Glories 1996, Ribéreau-Gayon vd. 2006, Del Άlamo vd. 

2008). Olgunlaştırma boyunca kaemferol oranlarındaki azalma şeker ve flavonol 

aglikonlarının birleşerek flavonol glikozitlerine dönüşmesi ile açıklanabilmektedir 

(Hertog ve Hollman 1996, Fang vd. 2007).  

Fıçı yaşı ve kapasitesinin fenolik bileşim ve duyusal özelliklere etkisi üzerine yapılan 

bir çalışmada 2013 rekoltesi Encruzado şarapları orta yanıklıktaki 225 ve 600 L’lik yeni 

ve 1 senelik Fransız meşe fıçılarda 180 gün olgunlaştırılmıştır (Nunes vd. 2017).  

Araştırma sonunda (+) kateşin miktarlarının fıçı hacmi ve yaşından bağımsız olarak 

hafif bir artış gösterdiği, gallik asit ve ellajik asit ekstraksiyonu bakımından yeni fıçı 

kullanımının daha yüksek etki gösterdiği kaydedilmiştir. Araştırmada fenolik asitlerden 

2-S-glutatyonil kaftarik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, kafeik asit ve kutarik asit 
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konsantrasyonlarının hafif bir dalgalanma gösterirken, genelinin olgunlaştırma boyunca 

artış gösterdiği belirlenmiştir. Gerçekleşen bu artışta fıçı kapasitesi ve kullanım yaşının 

her bileşen için farklı bir etki gösterdiği belirtilmiştir.  (Nunes vd. 2017). Çalışmamızda 

0 ve 1 yıllık (MLO-0, MLO-1) meşe fıçıların Merlot şaraplarına etkisi incelenmiş olup, 

kateşin, epikateşin ve epigallokateşin miktarlarının olgunlaştırma boyunca düştüğü 

saptanmıştır. Epigallokateşin ve epikateşin miktarları bakımından sıfır fıçıların bu 

düşüşe daha fazla katkı sağladığı saptanmıştır. Bu durum, yeni fıçı kullanımın şaraplara 

daha yüksek oranda oksijen geçişini sağlayarak, şaraplarda daha yüksek oranda tanen 

polimerizasyonunu teşvik etmesi ile ilişkilendirilebilir (Ribéreau-Gayon vd. 2006). 

Çalışmamızda ayrıca yeni fıçıda (MLO-0) olgunlaştırılan Merlot şaraplarında, 1 yıllık 

(MLO-1) fıçı şarabına kıyasla kafeik, p-kumarik, trans ferulik ve 2-hidroksisinamik ve 

3-4 dihidroksibenzaldehit bakımından daha yüksek değerler gözlenmiştir. Fenolik asit 

değerlerinin yeni fıçılarda daha yüksek olması, fıçıdan ekstrakte olan fenolik asitlerin 

yeni fıçılarda daha yoğun bulunması ve üzümden gelen bazı fenolik bileşenlerin 

(hidroksisinamil-tartarik asit gibi) kafeik ve p-kumarik aside dönüşümüne daha yüksek 

katkı sağlamasıyla ilişkilendirilebilir (Gambuti vd. 2010). 

Öte yandan, çeşitli çalışmalarda fenolik asit değişimleriyle ilgili farklı ifadeler yer 

almaktadır. Örneğin, Asyrtiko ve Chardonnay şaraplarıyla yapılan bir çalışmada kafeik, 

kumarik ve ferulik asit miktarlarının zamanla önemli oranda arttığı kaydedilmiş olup, 

Chardonnay şaraplarıyla yapılan başka bir çalışmada aynı bileşenlerin olgunlaştırma 

süresince azaldığı rapor edilmiştir (Herjavec vd. 2007, Karathanos vd. 2008). 

Karathanos ve arkadaşları tarafından Asyrtiko ve Chardonnay şaraplarının fıçıda maya 

tortusuyla olgunlaştırılmasının benzoik asit türevleri (p-hidroksibenzoik asit, 

protokateşuik asit, vanilik asit ve şirinjik asit) ve onların hidroksisinamat analogları (p-

kumarik asit, kafeik asit, ferulik asit ve sinapik asit) üzerine etkisi incelenmiştir 

(Karathanos vd. 2008). Olgunlaştırma boyunca benzoatlardan şirinjik asidin en yüksek 

artış göstermesi şarabın yüksek asitliğinde fıçı ligninin hidrolizi sonucu oluşabileceği 

rapor edilmiştir.  Önceki çalışmalarda yeni fıçıda olgunlaştırmanın vanilik ve şirinjik 

asidi sınırlı oranda artırdığı ancak kafeik, p-hidroksibenzoik, ferulik ve p-kumarik 

asitlere ters etki yaptığı bilinse de gerçekleştirilen çalışmada kafeik asit, ferulik asit ve 

p-kumarik asit konsantrasyonlarının önemli oranda arttığı saptanmıştır (Karathanos vd. 
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2008). Hidroksisinamatlarda gözlenen artışın tartarat esterlerinin kısmi hidrolizi sonucu 

artan serbest asitlerle ilgili olduğunu ve aynı zamanda maya tortusunun da şarabı 

oksidasyona karşı korumasının bu bileşen konsantrasyonlarındaki artışı desteklediğini 

saptamışlardır (Karathanos vd. 2008).  

Matejicek ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada ise; orta ve yüksek 

yanıklıkta fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon ve Merlot kupajı şarabın fenolik 

bileşenlerindeki zamana bağlı değişim incelenmiştir. 6 ay boyunca üçer haftalık 

periyotlarla alınan şarap örneklerinde gallik, protokateşuik, p-hidroksibenzoik, vanilik, 

kafeik, şirinjik, p-kumarik, ferulik, benzoik ve ellajik asitler ile p-hidroksibenzaldehit, 

vanilin, 2-furaldehit, 5-metoksi-2-furaldehit ve 5-metil-2-furaldehit değişimleri 

izlenmiştir. Bunlardan gallik, protokateşuik, vanilik, kafeik, şirinjik, p-kumarik ve 

ellajik asit en öne çıkan bileşenler olarak belirlenirken, sinapik, sinamik asit ve 

şirinjaldehit olgunlaştırma boyunca tespit edilememiştir (Matejicek vd. 2004). 

Şarapların fıçıda olgunlaştırılması boyunca furaldehitler hariç diğer bileşenlerin 

zamanla kosinoidal şekilde değişim gösterdiği saptanmıştır. Yapılan çalışma sonunda 

fenolik bileşenlerde ilk 30 gün boyunca gözlenen düşüş, şarap fenoliklerinin fıçı 

duvarına adsopsiyonu ve/veya fenolik bileşenlerin ahşap fıçıya yavaşça penetre 

olmasıyla açıklanmıştır.  100 gün sonra tekrarlanan artış ise, ahşaba bağlı olan fenolik 

bileşenlerin şarap etkisiyle hidrolizi ve serbest kalışı ile ilişkilendirilmiştir. Artış 

aralarında gözlenen düşüşün ise bileşenlerin enzimatik ya da kimyasal degradasyonu 

veya oluşan şarap polimerlerine sorpsiyonu ile açıklanmıştır. Araştırma sonunda gallik 

asit hidrolize tanen oranı yüksek olan orta yanık fıçı şaraplarında daha yüksek oranda 

bulunurken, farklı yanıklıktaki fıçıların protokateşuik, vanilik, kafeik asit ve şirinjik asit 

konsantrasyonları üzerinde ölçülebilir fark yaratmadığı gözlenmiştir (Matejicek vd. 

2004). Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot şaraplarıyla gerçekleştirdiğimiz 

çalışmada da benzer şekilde fenolik asit konsantrasyonlarının ilk altı ay boyunca artıp, 

sonraki altı ay sonunda düşüş göstererek dalgalanması literatür verilerini desteklemiştir. 

Petit Verdot şarap verilerine bakıldığında 2016 rekolte HT fıçı şaraplarında kafeik, p-

kumarik, trans ferulik ve 4-hidroksibenzoik asit açısından, ML fıçı şaraplarının ise 2-

hidroksisinamik ve 3-4 dihidroksibenzaldehit açısından daha yüksek konsantrasyonlar 

saptanmasına rağmen, 2015 rekolte HT fıçı şaraplarının kafeik ve 4-hidroksibenzoik asit 
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açısından, ML fıçı şaraplarının p-kumarik, trans ferulik, 2-hidroksisinamik asit ile 3-4 

dihidroksibenzaldehit bakımından daha zengin olduğu saptanmıştır. Farklı yıllar arası 

verilerde gözlenen bu değişimin şaraplarda kullanılan meşe fıçılar aynı üretici 

tarafından üretilse de, ahşabın elde edildiği meşe ağaçlarının biyolojik doğasında var 

olan çeşitlilik ve geleneksel üretimlerde oluşabilecek çeşitliliklerden (açık havada 

kurutma, yanma dercesinin usta tarafından gözle belirlenmesi ve yanıklıklar bakımından 

kesin bir sıcaklık değeri belirlenmemesi) kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Towey 

vd. 1996, Herjavec vd. 2007). 

Chardonnay ve Sauvignon Blanc şaraplarıyla gerçekleştirilen bir çalışmada şaraplar 

farklı yanıklık oranına sahip fıçılarda 12 ay bekletilmiş ve ahşaptan ekstrakte olan 

aromatik bileşenler incelenmiştir. Çalışmada; şaraplardan fermantasyon sonu, 5 ve 12 

aylık olgunlaştırma sonrasında olmak üzere 3 aşamada numuneler alınarak, şaraplara 

farklı yanıklık oranı (3 farklı hafif yanık –LT ve bir orta yanık -MT) ve olgunlaştırma 

sürelerinin etkisi, uçucu fenoller, laktonlar, furan bileşikleri, fenolik aldehit ve türevleri 

gibi fıçıdan geçen fenolik bileşenlerin takibiyle tespit edilmiştir. Araştırmaya konu olan 

21 fıçı kökenli aromatik bileşenden 19 tanesinin farklı yanıklık oranları ve zamana göre 

farkın belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Bunlardan vanilin, furfural, 

gaiakol, öjanol ve laktonların zamanla birlikte arttığı, furfural, gaiakol ve vanilinlerin 

orta yanıklıkta olgunlaştırılan şaraplarda en yüksek miktarda bulunduğu saptanmıştır. 

Aroma kalitesi bakımından bakıldığında, 4-vinilfenol konsantrasyonu ile negatif, 

isoöjanol konsantrasyonu arasında pozitif bir ilişki olduğu da belirlenmiştir (Herrero vd. 

2016).  

Lignin degradasyon ürünleri olan fenolik aldehitlerin şarap distilatlarının yıllandırma 

sürecindeki gelişimini öğrenme amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada gaiakol tipi 

bileşenler olan koniferaldehit, vanilin ve vanilik asit ile şirinjol tipi sinapaldehit, 

şirinjaldehit ve şirinjik asit seviyeleri gözlenmiştir (Cernîşev 2017). 25 yıla kadar meşe 

fıçılarda olgunlaştırılan şarap distilatları üzerinde yapılan araştırma sonucunda fenolik 

aldehitlerin yıllandırma süreci boyunca artış gösterdiği ve özellikle şirinjik ve vanilik 

asit konsantrasyon toplamının yıllandırma seviyesinin belirlemede ayırt edici oldukları 

ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda doymamış yapıdaki sinapaldehit ve koniferaldehit 
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konsantrasyonlarının uzun süre olgunlaştırma sonucunda okside olarak azaldığı, 

şirinjaldehit, vanilin, şirinjik ve vanilik asitlerin arttığı belirtilmiştir.  Araştırmada ayrıca 

distilatların olgunlaştırılması boyunca lignin degredasyon ürünlerinin şaraba geçişinin 

sürekli değişen pH ve alkol oranına bağlı olduğu da vurgulanmıştır. Olgunlaşma 

boyunca şarabın alkol oranındaki düşüşle birlikte etanol-su karışımında yoğunluk, 

yüzey gerilimi, viskozite ve polaritenin değiştiği belirtilmiştir. Yüzey gerilimi, viskozite 

ve çözücülük kabiliyetindeki değişimin şarabın ahşaba penetrasyonunu, ahşaptan şaraba 

ekstrakte olan madde miktarlarını ve bunların şaraba difüzyon hızlarını etkilediği 

kaydedilmiştir (Cernîşev 2017). 

İnceleme sonuçlarımıza göre 12 aylık olgunlaşma sonunda; fenolik asitlerden kafeik ve 

4-hidroksibenzoik asit miktarı bakımından HT fıçıda daha yüksek oranda bulunurken, 

2- hidroksisinamikasit ve 3-4 dihidroksibenzaldehit bakımından ML fıçının şaraba daha 

fazla katkı sağladığı gözlenmiştir.  Açık ve kapalı yakma fıçılar karşılaştırıldığında; açık 

yakma yeni (MLO-0) fıçılarda olgunlaştırılan şarapların genelinde kafeik asit ve 4-

hidroksibenzoik asit bileşenleri, kapalı yakma (ML-0) fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda 3-4 dihidroksibenzaldehit bileşenlerinin daha yüksek oranda bulunduğu 

ortaya çıkmıştır. Fıçı yaşlarının fenolik asitlere etkisi kaşılaştırılacak olursa; yeni 

fıçıların (MLO-0) fenolik asit bileşiminin 1 yıllık (MLO-1) fıçı şaraplarından daha 

yüksek olması da fıçılardan ekstrakte olabilen fenolik madde miktarının yüksek oluşunu 

kanıtlamaktadır. Yüksek polimerizasyon kapasitesine sahip olan kateşin, epikateşin ve 

epigallokateşin gibi tanenler farklı fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda değişik oranlarda 

düşüş eğilimi göstermiştir. Tanen düşüş oranlarında gerçekleşen bu fark farklı üzüm ve 

fıçılardan gelen fenolik bileşimin farklı oranlarda kondensasyon ve polimerizasyona 

sebep olmasıyla açıklanmaktadır (Vivas ve Glories 1996, Es-Safi vd. 2007, Gambuti vd. 

2010). MLO, ML ve M+ yanıklıktaki fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon 

şaraplarında en yüksek epikateşin, kateşin ve epigalloteşin konsantrasyonları MLO 

fıçıda olgunlaştırılan şarapta gözlenirken, en düşük seviyeler M+ fıçı şaraplarında tespit 

edilmiştir. Bu durum fıçı yakmada yüksek sıcaklık uygulamasının tanen 

polimerizasyonuna daha yüksek katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. İnceleme 

sonuçlarımız; farklı fıçı uygulamalarının ve olgunlaştırma sürelerinin şarapların fenolik 
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bileşiminde önemli rol oynadığını kanıtlarken, yapılan çalışmaları da destekleyici 

niteliktedir.   

4.7 Duyusal Analiz 

Cabernet Sauvignon şarapları 2015 ve 2016 yılları örneklerinin 100 puan sistemine göre 

genel duyusal analiz değerlendirme sonuçları ve istatistiksel değerlendirmeleri çizelge 

4.31 -4.32’da gösterilmiştir.  

Çizelge 4.31 ve 4. 32’de görüldüğü şekilde 2015 ve 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon 

şaraplarının genel duyusal değerlendirmesine göre; olgunlaştırma süreleri ve farklı fıçı 

uygulamalarının istatistiksel olarak önemli fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır (p>0.05). 

Genel değerlendirme sonuçlarına bakıldığında; panelistlerin şaraplara görsel, kokusal ve 

tatsal değerlendirme sonucunda benzer puanları verdiği görülmektedir. Gerçekleştirilen 

genel duyusal analiz sonucunda sadece ağızda kalıcılık bakımından farklı fıçı türleri ve 

olgunlaştırma sürelerinin şaraplarda istatistiksel olarak fark yarattığı ortaya çıkmıştır 

(p<0.05). Öte yandan toplam puanlamalar ele alındığında 2015 rekoltesi Cabernet 

Savignon şaraplarının 85.89 ile 90.44 arasında, 2016 yılı Cabernet Sauvignon 

şaraplarının 82.11 ile 88.11 arasında puan aldığı ve her iki yılda da M+ fıçı şarabının 

hem 6, hem 12 ay olgunlaştırma sonunda en yüksek puanları aldığı kaydedilmiştir 

(Çizelge 4.31- 4.32).  

Genel duyusal değerlendirmeye ilave olarak Cabernet Sauvignon 2016 yılı şaraplarına 

uygulanan tanımlayıcı duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.33’de, lezzet profilleri ise 

Şekil 4.45 - 4.46’da gösterilmiştir.   
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Çizelge 4.31 2015 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal analiz değerlendirmesi 

Genel Duyusal Özellik 

Fermantasyon 

Sonu 
6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO* ML** M+*** MLO ML M+ 

Görsel 

Berraklık (1-5 puan) 4.11±0.33aA 4.11±0.33aA 4.11±0.33aA 4.22±0.44aA 4.22±0.44aA 4.22±0.67aA 4.56±0.53aA 

Görünüm (2-10 

puan) 
8.67±1.00aA 8.00±1.00aA 8.22±1.56aA 8.44±0.88aA 8.89±1.05aA 8.89±1.45aA 8.67±1.00aA 

Yoğunluk (1-8puan) 7.33±1.41aA 7.11±1.45aA 7.11±1.45aA 6.67±1.41aA 6.67±1.00aA 7.67±0.71aA 6.67±1.00aA 

Kokusal 

Netlik (2-6 puan) 4.78±0.67aA 5.00±0.50aA 5.11±0.78aA 5.22±0.44aA 5.44±0.53aA 4.78±0.44aA 5.22±0.67aA 

Kalite (8-16 puan) 14.00±1.41aA 13.56±0.88aA 14.00±1.00aA 14.22±1.20aA 13.78±1.20aA 14.00±1.00aA 15.33±1.00aA 

Yoğunluk (2-8 

puan) 
6.67±0.71aA 6.89±0.60aA 6.67±0.50aA 6.89±0.60aA 7.11±0.78aA 7.00±0.71aA 7.00±0.71aA 

Tat 

Netlik (2-6 puan) 4.89±0.33aA 5.00±0.50aA 5.00±0.87aA 5.11±0.60aA 5.22±0.67aA 5.33±0.50aA 5.22±0.67aA 

Kalite (10-22 puan) 18.67±1.80aA 20.00±2.12aA 19.00±1.50aA 20.67±1.58aA 19.67±1.32aA 19.00±1.50aA 20.00±2.12aA 

Ağızda 

Kalıcılık/final (4-8 

puan) 

6.78±0.44aA 6.89±0.60abAB 7.11±0.78abAB 7.44±0.72bAB 7.22±0.83abB 7.44±0.53abB 7.56±0.73bB 

Genel 

denge 
Armoni (7-11 puan) 10.00±0.00aA 10.00±0.50aA 10.00±0.71aA 10.00±0.87aA 10.11±0.60aA 10.11±0.33aA 10.22±0.44aA 

 
Toplam (100 puan) 85.89±3.18aA 86.56±3.75aA 86.33±5.57aA 88.89±4.29aA 88.33±4.66aA 88.44±4.28 90.44±4.64aA 

1
 Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

3
 Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap. (Çeşit x 

Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük 

harfler kullanılmıştır (p<0.05). 
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Çizelge 4.32 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal analiz değerlendirmesi 

Genel Duyusal Özellik 

Fermantasyon 

Sonu 
6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama Sonu 

Tank MLO* ML** M+*** MLO ML M+ 

Görsel 

Berraklık (1-5 puan) 3.89±0.60aA 3.78±0.67aA 3.89±0.60aA 4.11±0.60aA 4.11±0.60aA 4.11±0.78aA 4.33±0.71aA 

Görünüm (2-10 puan) 8.00±1.41aA 7.56±1.67aA 7.78±1.86aA 8.67±1.41aA 8.89±1.45aA 8.44±1.67aA 8.89±1.05aA 

Yoğunluk (1-8puan) 7.33±1.41aA 7.11±2.03aA 6.89±2.03aA 6.89±2.03aA 6.67±2.00aA 7.11±2.03aA 6.89±1.45aA 

Kokusal 

Netlik (2-6 puan) 4.78±0.67aA 5.00±0.71aA 4.78±1.09aA 5.44±0.73aA 5.33±0.71aA 4.67±0.50aA 5.33±0.50aA 

Kalite (8-16 puan) 13.56±1.67aA 13.11±1.76aA 13.11±2.03aA 14.22±1.56aA 13.78±1.86aA 13.33±1.00aA 14.44±1.67aA 

Yoğunluk (2-8 puan) 6.56±0.73aA 6.44±1.13aA 6.33±1.00aA 7.22±0.67aA 7.00±0.87aA 6.89±0.78aA 6.89±0.78aA 

Tat 

Netlik (2-6 puan) 4.89±0.93aA 4.89±0.93aA 4.44±1.13aA 5.00±1.00aA 4.89±0.78aA 5.00±0.71aA 5.00±0.87aA 

Kalite (10-22 puan) 19.00±2.12aA 19.67±2.00aA 18.33±3.28aA 20.00±2.60aA 19.00±2.60aA 18.00±1.50aA 19.67±2.92aA 

Ağızda Kalıcılık/final 

(4-8 puan) 
6.78±0.83aA 6.78±0.67aA 6.78±0.97aA 7.33±1.00aA 6.89±1.17aA 7.11±0.78aA 7.56±0.73aA 

Genel 

denge 
Armoni (7-11 puan) 10.00±0.50aA 9.78±0.83aA 9.78±1.09aA 9.22±2.54aA 9.89±0.93aA 9.78±0.83aA 10.33±0.71aA 

 
Toplam (100 puan) 84.78±8.18aA 84.11±10.15aA 82.11±12.88aA 88.11±9.85aA 86.44±9.58aA 84.44±8.11aA 86.89±9.03aA 

1
 Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2 
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap,

 3
 Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x 

Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük 

harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

1
2
7
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2016 yılı Cabernet Sauvignon şaraplarının tanımlayıcı duyusal analiz değerlendirme 

sonuçları incelendiğinde farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma sürelerinin şarapların 

genelinde istatistiksel olarak fark yarattığı gözlenmiştir (p<0.05). Kırmızı meyve ve 

pişmiş meyve aromaları bakımından tank numuneleri en yüksek puanları alırken, 

odunsu, tarçın ve karanfil aromaları gibi fıçı kökenli aromaların beklendiği şekilde 

panelistlerden en düşük puanları aldığı saptanmıştır. Şaraplarda hindistan cevizi, 

kavrulmuş çerez ve asitlik değişimleri açısından farklı fıçı uygulamaları istatistiksel 

olarak önemli fark yaratmazken (p>0.05), kırmızı meyve, pişmiş meyve, füme, odunsu, 

tarçın, karanfil, tatlı aromalar ile burukluk değişimleri istatistiksel olarak da önemli 

bulunmuştur (p<0.05). Olgunlaştırma süresinin etkileri göz önüne alınacak olursa, 

şaraplarda hindistan cevizi ve kavrulmuş çerez aromaları dışındaki bütün kriterlerin 

değişimleri istatistiksel fark yaratmıştır (p<0.05) (Çizelge 4.33). Füme (is) kokusu 

olarak bakıldığında 12 aylık depolama süresi sonunda M+ fıçı diğerlerine oranla daha 

yüksek artışa neden olurken, ilk 6 ay sonunda daha yoğun hissedilen füme aroması 12 

ay sonunda daha düşük düzeyde hissedilmiştir. Buradan yüksek sıcaklık uygulamasının 

(M+) furan ve fenolik aldehit bileşeni oluşumunu sınırlayarak bu bileşenlerin yerine is 

ve baharat kokularının kaynağı olan uçucu fenol oluştuğu kanıtlanmıştır (Jackson 2008). 

Navarro ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada da benzer şekilde Fransız kökenli 

fıçılarda yakma derecesindeki artışın hissedilen is ve vanilya kokularında artışa sebep 

olduğu rapor edilmiştir (Navarro ve ark. 2018). Çalışmamızda yapılan yorumlara göre, 

odunsu aroma 12 ay sonunda MLO fıçı şarabında en yüksek oranda hissedilirken, tarçın 

aroması en yoğun M+ fıçı şarabında hissedilmiştir. Fıçılarda hemiselüloz degradasyon 

ürünleri olan furanilik aldehitler ve laktonlar sonucunda yoğun hissedilen tatlı (karamel) 

ve hindistan cevizi aromaları en yoğun 12 ay MLO fıçıda olgunlaştırılan şarapta 

hissedilmiştir. Fıçı yakma işlemi esnasında ahşap polisakkaritlerinin yanması sonucu 

oluşan furanların katkıda bulunduğu kavrulmuş (çerez) aroması da 12 ay boyunca MLO 

fıçıda olgunlaştırılan şarapta en yoğun hissedilmiştir. Chira ve Teissedre tarafından LT, 

MT ve MT+ yanıklıkta fıçılarla yapılan çalışmada saptanan öjanol (karanfil aromatik 

bileşeni) konsantrasyonu ile ilişkilendirilen baharatlı koku, LT fıçı şaraplarında en 

düşük oranda saptanmıştır (Chira ve Teissedre 2015). Çalışmamız sonucunda da 

karanfil aroması benzer şekilde tank numunesinde en düşük oranda hissedilirken, 

yüksek sıcaklık uygulamasıyla üretilen M+ fıçı karanfil aromasına en yüksek katkıyı 
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sağlamıştır. Şarapların damakta bıraktığı asitlik değerlendirmelerine göre ise 12 ay 

MLO fıçıda olgunlaştırılan şarap en düşük puanı alırken, burukluk değerlendirmesinde 

12 ay M+ fıçıda olgunlaştırılan şaraplar en düşük puanı almıştır (Çizelge 4.33). 

Burukluk bakımından düşünüldüğünde elde ettiğimiz sonuç, yüksek sıcaklık 

uygulamasının (M+), şarap burukluğunda önemli olan ellajitanen (fıçı tanenleri) 

çözünürlüğünü daha fazla düşürüp, degradasyonuna daha yüksek katkı sağladığını 

desteklemektedir (Jackson 2008). 
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Çizelge 4.33 2016 rekoltesi Cabernet Sauvignon şaraplarının tanımlayıcı duyusal analiz değerlendirmesi 

Tanımlayıcı duyusal 

özellik 

Kırmızı 

meyve 

(1-9 puan) 

Pişmiş 

meyve 

(1-9 

puan) 

Füme 

(1-9 

puan) 

Odunsu 

(1-9 puan) 

Tarçın 

(1-9 

puan) 

Karanfil 

(1-9 puan) 

Tatlı 

(1-9 

puan) 

Hindistan 

cevizi 

(1-9 

puan) 

Kavrulmuş 

çerez 

(1-9 puan) 

Asitlik 

(1-9 

puan) 

Burukluk 

(1-9 puan) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

5.86±0.10 

cB 

4.14±0.56 

cB 
0.00 

1.43±0.64 

aA 

0.14±0.02 

aB 

0.57±0.01 

aA 

4.29±3.68 

bA 
0.00 

1.14±0.02 

aA 

4.43±1.07 

aB 

6.57±1.15 

abAB 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO* 
4.43±0.15 

bAB 

3.14±0.79 

bA 

1.29±0.36 

bA 

4.14±0.41 

bB 

3.14±0.73 

dAB 

1.57±0.79 

abAB 

4.57±3.60 

cAB 
0.86±0.46 

0.71±0.08 

aA 

6.71±1.38 

aA 

5.00±0.82 

bA 

ML** 
3.57±0.31 

abAB 

3.43±0.70 

bcA 

4.14±0.27 

dA 

2.57±0.51 

bcB 

2.86±0.12 

bAB 

2.86±0.19 

bcAB 

3.00±0.74 

aAB 
0.00 

1.57±0.75 

aA 

5.43±1.51 

aA 

5.43±1.05 

bA 

M+*** 
3.57±0.31 

aAB 

2.86±0.97 

aA 

2.14±0.12 

cA 

4.43±0.81 

cB 

1.14±0.46 

cAB 

3.57±0.90 

cAB 

4.57±2.94 

bcAB 
1.29±0.89 

1.14±0.19 

aA 

4.43±1.13 

aA 

5.00±1.29 

abA 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO 
4.14±0.13 

bA 

2.57±0.21 

bA 

0.71±0.11 

bA 

4.29±0.29 

bC 

0.29±0.06 

dA 

2.86±0.02 

abB 

4.71±3.25 

cB 
1.14±0.95 

2.71±0.92 

aA 

5.00±1.63 

aB 

5.86±2.04 

bAB 

ML 
4.14±0.13 

abA 

4.00±0.77 

bcA 

1.14±0.18 

dB 

3.57±0.44 

bcC 

0.43±0.13 

bA 

3.00±0.05 

bcB 

3.57±3.31 

aB 
0.00 

1.71±0.14 

aA 

5.29±1.70 

aB 

4.57±0.81 

bAB 

M+ 
4.00±0.83 

aA 

3.86±0.18 

aA 

1.29±0.89 

cA 

4.14±0.86 

cC 

1.43±0.11 

cA 

4.29±0.14 

cB 

3.29±2.50 

bcB 
0.00 

2.14±0.85 

aA 

5.75±2.07 

aB 

4.43±0.44 

abB 
1
Medium Long Open yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap,

 2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

3
Medium + fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x 

Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük 

harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

1
3
0
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Şekil 4.45 6 ay fıçıda olgunlaştırılmış Cabernet Sauvignon şaraplarının lezzet profilleri 

(2016) 

 

 

Şekil 4.46 12 ay fıçıda olgunlaştırılmış Cabernet Sauvignon şaraplarının lezzet profilleri 

(2016) 
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2015 ve 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının genel duyusal değerlendirmesi ele 

alındığında; olgunlaştırma süreleri ve farklı fıçı uygulamalarının bazı kriterler haricinde 

genel anlamda istatistiksel olarak önemli fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır (p>0.05) 

(Çizelge 4.34-35). Genel değerlendirme sonuçlarına bakıldığında; panelistlerin şaraplara 

görsel, kokusal ve tatsal değerlendirme sonucunda benzer puanları verdiği 

görülmektedir. 2015 yılı Merlot şaraplarıyla gerçekleştirilen genel duyusal analiz 

sonucunda farklı fıçı uygulamalarının kokusal ve tat kalitesi bakımından şaraplarda 

istatistiksel olarak fark yarattığı ortaya çıkmıştır (p<0.05). Koku kalitesi bakımından 

MLO-0 ve MLO-1 senelik fıçı kullanımı şaraplara benzer özellik verirken, ML-0 fıçı 

şaraplarda hafif de olsa fark yaratmıştır (p<0.05). Tat kalitesi açısından bakıldığında ise 

yeni fıçılar (MLO-0, ML-0) benzer özellikler gösterirken, MLO-1 senelik fıçı küçük bir 

fark yaratmıştır (p<0.05). Olgunlaştırma süreleri açısından bakıldığında koku ve tat 

kalitesi, tat netliği ve toplam puanlar bakımından istatistiksel açıdan farklı bulunmuştur 

(p<0.05). Koku ve tat kalitesi bakımından sadece fermantasyon sonu değerlendirilen 

şarap diğerlerinden ayrılırken, tat netliği ve toplam puanlar bakımından olgunlaştırma 

süresi boyunca istatistiksel olarak faklı puanlar almıştır (p<0.05) (Çizelge 4.34). 2016 

yılı şaraplarında ise farklı fıçı uygulamaları yalnızca koku kalitesi bakımından 

istatistiksel açıdan farklı bulunmuştur (p<0.05). Kokusal kalite açısından yeni fıçı 

şarapları (ML-0 ve MLO-0) benzer özellik gösterirken, 1 yıllık fıçı (MLO-1) şarabı 

farklı özellik göstermiştir (p<0.05). Olgunlaştırma süresi açısından değerlendirilecek 

olursa 2016 Merlot şarapları görünüm, koku kalitesi, tat netliği ve toplam puanlar 

bakımından istatistiksel olarak fark yaratmıştır (p<0.05) (Çizelge 4.35).  
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Çizelge 4.34 2015 rekoltesi Merlot şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal analiz değerlendirmesi 

Genel Duyusal Özellik 
Fermantasyon Sonu 6 aylık depolama 12 aylık depolama 

Tank MLO-1* MLO-0** ML-0*** MLO-1 MLO-0 ML-0 

Görsel 

Berraklık (1-5 puan) 3.89±0.33aA 4.11±0.60aA 4.11±0.33aA 4.00±0.0aA 3.89±0.33aA 3.89±0.33aA 4.00±0.0aA 

Görünüm 

(2-10 puan) 
7.78±0.67aA 7.56±1.67aA 8.00±1.41aA 8.44±0.88aA 8.22±0.67aA 8.44±1.33aA 8.22±0.67aA 

Yoğunluk (1-8puan) 7.11±1.45aA 6.44±0.88aA 7.11±1.45aA 6.00±1.73aA 7.33±1.00aA 7.33±1.00aA 7.56±0.88aA 

Kokusal 

Netlik (2-6 puan) 4.67±0.50aA 5.22±0.83aA 5.00±0.71aA 4.56±0.53aA 5.00±0.71aA 4.89±0.60aA 5.00±0.50aA 

Kalite (8-16 puan) 13.11±1.05aA 14.00±0.00bB 14.44±0.88bB 13.56±0.88abB 14.67±1.00bB 14.00±1.00bB 14.22±1.56abB 

Yoğunluk (2-8 puan) 6.56±0.53aA 6.78±0.83aA 6.89±0.78aA 6.78±0.44aA 7.22±0.67aA 6.78±1.09aA 6.67±1.12aA 

Tat 

Netlik (2-6 puan) 4.67±0.50aA 5.11±0.60aAB 4.78±0.44aAB 4.67±0.71aAB 5.33±0.71aB 5.22±0.83aB 5.11±0.33aB 

Kalite (10-22 puan) 17.33±1.58aA 18.67±1.00bB 19.67±2.50abB 19.67±2.00abB 19.67±2.00bB 20.00±2.12abB 18.67±2.35abB 

Ağızda Kalıcılık/final 

(4-8 puan) 
6.78±0.83aA 6.56±0.53aA 6.89±0.78aA 7.00±0.50aA 7.33±0.71aA 7.11±0.78aA 7.33±0.71aA 

Genel denge Armoni (7-11 puan) 10.11±0.60aA 9.78±0.44aA 10.11±0.60aA 10.00±0.50aA 10.22±0.67aA 10.11±0.78aA 10.00±0.71aA 

 
Toplam (100 puan) 82.00±4.39aA 84.22±3.96aAB 85.56±5.32aAB 86.22±6.10aAB 86.56±6.78aB 87.67±5.83aB 87.00±0.00aB 

1
Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap.

 2 
Medium Long Open yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap

.3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda 

olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında 

aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 
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Çizelge 4.35 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal analiz değerlendirmesi  

Genel Duyusal Özellik 
Fermantasyon Sonu 6 aylık depolama 12 aylık depolama 

Tank MLO-1* MLO-0** ML-0*** MLO-1 MLO-0 ML-0 

Görsel 

Berraklık 

(1-5 puan) 
3.78±0.44aA 4.00±0.50aA 4.00±0.00aA 4.00±0.00aA 4.00±0.50aA 4.00±0.50aA 4.11±0.60aA 

Görünüm 

(2-10 puan) 
7.56±0.88aA 7.33±1.41aA 7.78±1.20aA 8.44±0.88aA 8.67±1.00aB 9.11±1.45aB 8.89±1.05aB 

Yoğunluk 

(1-8puan) 
7.11±1.45aA 6.67±1.00aA 7.56±0.88aA 6.67±1.73aA 6.89±1.45aA 7.56±0.88aA 7.78±0.67aA 

Kokusal 

Netlik (2-6 puan) 5.00±0.71aA 5.22±0.97aA 5.11±0.60aA 5.00±0.87aA 5.00±0.71aA 5.11±0.78aA 5.22±0.44aA 

Kalite (8-16 puan) 13.33±1.73aA 14.44±0.88bB 14.67±1.00abB 14.22±1.20abB 14.89±1.05bB 14.22±1.20abB 14.89±1.45abB 

Yoğunluk 

(2-8 puan) 
6.55±0.73aA 6.89±0.93aA 6.78±0.83aA 7.00±0.71aA 7.44±0.53aA 6.78±1.09aA 6.89±1.17aA 

Tat 

Netlik (2-6 puan) 4.78±0.67aA 5.22±0.67aAB 5.11±0.60aAB 4.89±0.78aAB 5.56±0.53aB 5.44±0.88aB 5.33±0.50aB 

Kalite 

(10-22 puan) 
18.33±2.50 aA 19.33±1.80 aA 20.00±2.60 aA 20.33±1.58 aA 20.00±2.12 aA 19.67±2.00 aA 19.00±2.12 aA 

Ağızda Kalıcılık/final 

(4-8 puan) 
7.11±0.93aA 6.78±0.83aA 7.44±0.73aA 7.00±0.50aA 7.33±0.87aA 7.11±0.78aA 7.33±0.87aA 

Genel denge 
Armoni 

(7-11 puan) 
10.44±0.53aA 10.11±0.60aA 10.44±0.53aA 10.11±0.60aA 10.33±0.71aA 10.00±0.87aA 10.11±0.78aA 

 

Toplam 

(100 puan) 
82.22±8.74aA 83.44±8.75aAB 87.11±9.68aAB 86.78±4.74aAB 90.11±3.37aB 88.67±7.53aB 88.22±3.96aB 

1
 Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2 
Medium Long Open yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap.

 3
 Medium Long yakma sıfır fıçıda 

olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında 

aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

1
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135 

 

2016 yılı Merlot şaraplarının tanımlayıcı duyusal analiz değerlendirme sonuçlarına göre, 

farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma sürelerinin şarapların genelinde istatistiksel 

olarak fark yarattığı gözlenmiştir (p<0.05) (Çizelge 4.36). Tank numuneleri kırmızı ve 

pişmiş meyve aromaları bakımından en yüksek puanları alırken; füme, odunsu, karanfil 

ve kavrulmuş çerez aromaları gibi fıçı kökenli aromaların tank numunelerinde 

panelistlerden en düşük puanları aldığı saptanmıştır. Şaraplarda yalnızca pişmiş meyve 

aroması farklı fıçı uygulamaları açısından istatistiksel olarak önemli fark yaratmazken 

(p>0.05), tank numunesi bu bakımdan fıçı numunelerinden ayrılmıştır (p<0.05).  

Olgunlaştırma süresinin etkileri göz önüne alınacak olursa, şaraplarda kırmızı meyve, 

pişmiş meyve aromaları ile asitlik ve burukluk dışındaki bütün kriterlerin değişimleri 

istatistiksel fark yaratmıştır (p<0.05) (Çizelge 4.36). Füme (is) kokusu olarak 

bakıldığında 12 aylık depolama süresi sonunda ML-0 fıçı diğerlerine oranla daha 

yüksek artışa neden olurken, ilk 6 ay sonunda MLO-0 ve MLO-1 fıçılarında daha yoğun 

hissedilen füme aroması 12 ay sonunda bu fıçıların şaraplarında daha düşük düzeyde 

hissedilmiştir. Buradan yola çıkarak aynı sıcaklık uygulamasının kapalı yakma (ML-0) 

şeklinde uygulandığında daha yoğun füme kokusu verdiği sonucuna varılabilir. Yapılan 

yorumlara göre, odunsu ve karanfil aromaları 12 ay sonunda MLO-0 fıçı şarabında en 

yüksek oranda hissedilirken, tarçın ve kavrulmuş (çerez) aroması aroması en yoğun 

MLO-1 fıçı şarabında hissedilmiştir. Şaraplar tatlı (karamel) ve hindistan cevizi 

aromaları açısından değerlendirildiğinde, 12 ay sonunda MLO-0 fıçıda olgunlaştırılan 

şarapta en yüksek puanları almıştır. Şarapların damakta bıraktığı asitlik ve burukluk 

değerlendirmelerine göre ise 12 ay MLO-1 fıçıda olgunlaştırılan şarap en düşük puanı 

almıştır (Çizelge 4.36). Genel anlamda değerlendirildiğinde çalışmamız Navarro ve 

arkadaşları (2018) tarafından yapılan 0 fıçıların şaraba aroma bakımından daha yüksek 

katkı sağladığını desteklemiştir. Merlot 2016 yılı şarapları lezzet profilleri ise Şekil 4.47 

ve 4.48’de görülmektedir. 
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Çizelge 4.36 2016 rekoltesi Merlot şaraplarının 9 puan sistemine göre tanımlayıcı duyusal analiz değerlendirmesi 

Tanımlayıcı duyusal 

özellik 

Kırmızı 

meyve 

(1-9 

puan) 

Pişmiş 

meyve 

(1-9 

puan) 

Füme 

(1-9 

puan) 

Odunsu 

(1-9 

puan) 

Tarçın 

(1-9 

puan) 

Karanfil 

(1-9 

puan) 

Tatlı 

(1-9 

puan) 

Hindistan 

cevizi 

(1-9 

puan) 

Kavrulmuş 

çerez 

(1-9 puan) 

Asitlik 

(1-9 

puan) 

Burukluk 

(1-9 

puan) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

6.71±2.14

cA 

4.57±3.21

bA 

1.43±0.53

aA 

0.43±0.03

aA 

0.86±0.06 

aA 

1.71±0.76 

aA 

3.00±0.74

bAB 
0.00 

1.00±0.64 

aAB 

6.57±0.53

bA 

7.14±0.38

bA 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1* 
6.68±2.14

bA 

4.00±3.74

aA 

4.29±3.55

abAB 

4.71±1.60

cB 

0.43±0.03

bA 

4.00±0.40 

abAB 

0.86±0.06

aA 
0.00 

5.00±1.83 

dB 

5.71±0.76

aA 

5.43±1.13

aA 

MLO-0** 
6.14±2.67

abA 

4.00±3.74

aA 

4.86±3.02

bAB 

4.86±1.77

cB 

0.71±0.05

cA 

4.29±0.54 

bAB 

1.43±0.51

acA 
0.57±0.03 

4.00±0.74 

bB 

5.86±1.06

abA 

6.14±1.06

bA 

ML-0*** 
6.00±2.83

aA 

4.50±0.21

aA 

1.29±0.25

abAB 

3.14±1.78

bB 

1.86±0.38

cA 

3.14±1.07 

abAB 

0.71±0.05

acA 
0.43±0.03 

4.57±0.51 

cB 

5.00±1.41

abA 

6.71±0.76

abA 

12 Aylık 

Depolama 

Sonu 

MLO-1 
6.66±2.27

bA 

3.57±2.15

aA 

1.57±0.81

abB 

4.14±2.04

cB 

3.29±0.61

cB 

3.86±1.07 

abB 

3.29±0.56

acB 
1.14±0.06 

3.00±0.74 

dA 

4.00±1.41

aA 

5.00±2.00

aA 

MLO-0 
5.86±2.27

abA 

2.29±1.60

aA 

4.00±2.00

bB 

5.00±0.20

cB 

1.29±0.75

bB 

5.43±1.51 

bB 

5.29±1.60

aB 
1.43±0.53 

1.86±0.48 

bA 

6.29±0.76

abA 

5.14±1.77

bA 

ML-0 
6.00±1.41

aA 

3.29±0.54

aA 

5.57±1.51

abB 

4.86±1.77

bB 

2.43±0.13

cB 

3.71±0.54 

abB 

5.00±2.00

acB 
1.29±0.60 

1.43±0.51 

cA 

6.43±1.51

abA 

5.57±0.81

abA 
1
 Medium Long Open yakma bir yıllık fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

2
 Medium Long Open yakma sıfır fıçıda olgunlaştırılmış şarap. 

3
Medium Long yakma sıfır fıçıda 

olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında 

aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

1
3
6
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Şekil 4.47 6 ay fıçıda olgunlaştırılmış Merlot şaraplarının lezzet profilleri (2016) 

 

 

Şekil 4.48 12 ay fıçıda olgunlaştırılmış Merlot şaraplarının lezzet profilleri (2016) 
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2015 ve 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının genel duyusal değerlendirmesi ele 

alındığında; olgunlaştırma süreleri ve farklı fıçı uygulamalarının bazı kriterler haricinde 

genel anlamda istatistiksel olarak önemli fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır (p>0.05). 

Genel değerlendirme sonuçlarına bakıldığında; panelistlerin şaraplara görsel, kokusal ve 

tatsal değerlendirme sonucunda benzer puanları verdiği görülmektedir (Çizelge 4.37-

4.38). 2015 yılı Petit Verdot şaraplarıyla gerçekleştirilen genel duyusal analiz 

sonucunda farklı fıçı uygulamalarının görsel (berraklık, görünüm, yoğunluk) ve toplam 

puanlama bakımından şaraplarda istatistiksel olarak fark yarattığı (p<0.05), kokusal, 

tatsal ve denge bakımından istatistiksel anlamda fark yaratmadığı (p>0.05) ortaya 

çıkmıştır. Genel anlamda bakıldığında, ML fıçı şaraplarının görsel, kokusal, tatsal ve 

denge değerlendirmeleri sonucunda panelistlerden en yüksek puanları aldığı 

gözlenmiştir. 2016 yılı şaraplarında ise farklı fıçı uygulamaları yalnızca görünüm ve 

toplam puanlama bakımından istatistiksel açıdan farklı bulunmuştur (p<0.05). 2015 

rekoltesi şaraplarına benzer şekilde, 2016 rekolte Petit Verdot şaraplarından ML fıçı 

şarapları genel duyusal değerlendirme kriterlerinden en yüksek puanları almıştır. 

Böylece genel duyusal değerlendirme açısından ML fıçının Petit Verdot şaraplarına 

daha olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, olgunlaştırma sürelerinin 

hem 2015 hem de 2016 yılı Petit Verdot şaraplarının genel duyusal özelliklerinde 

istatistiksel olarak fark oluşturmadığı gözlenmiştir (p>0.05) (Çizelge 4.37- 4.38).  
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Çizelge 4.37 2015 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal analiz değerlendirmesi 

Genel Duyusal Özellik 

Fermantasyon 

Sonu 
6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama 

Tank HT* ML** HT ML 

Görsel 

Berraklık 

(1-5 puan) 
3.78±0.44aA 3.81±0.44abA 4.33±0.50bA 3.89±0.33abA 4.11±0.33bA 

Görünüm 

(2-10 puan) 
7.56±0.88aA 7.56±0.88aA 8.22±0.67bA 7.56±0.88aA 8.67±1.00bA 

Yoğunluk 

(1-8puan) 
6.22±1.20abA 5.33±1.41aA 6.44±0.88bA 6.00±1.00aA 6.89±1.05bA 

Kokusal 

Netlik (2-6 puan) 4.67±0.50aA 4.78±0.44aA 5.00±0.87aA 4.78±0.97aA 5.00±0.87aA 

Kalite (8-16 puan) 14.22±1.56aA 13.11±1.05aA 13.33±1.73aA 14.00±1.41aA 14.44±0.88aA 

Yoğunluk 

(2-8 puan) 
6.78±0.67aA 6.56±0.53aA 6.78±0.44aA 6.33±1.00aA 7.11±0.33aA 

Tat 

Netlik (2-6 puan) 4.67±0.50aA 4.78±0.44aA 4.68±0.50aA 4.89±0.60aA 4.78±0.44aA 

Kalite 

(10-22 puan) 
17.00±2.12aA 17.67±1.58aA 18.00±1.50aA 17.67±2.18aA 18.67±1.00aA 

Ağızda Kalıcılık/final 

(4-8 puan) 
6.56±0.88aA 6.78±0.67aA 6.78±0.44aA 6.78±0.67aA 6.89±0.78aA 

Genel denge 
Armoni 

(7-11 puan) 
10.00±0.87aA 9.62±0.44aA 9.78±0.83aA 9.79±0.93aA 9.89±0.78aA 

 

Toplam 

(100 puan) 
81.44±4.88abA 80.11±2.42aA 83.33±4.72bA 81.78±6.26aA 86.44±4.77bA 

1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

 

 

1
3
9
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Çizelge 4.38 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının 100 puan sistemine göre duyusal analiz değerlendirmesi  

Genel Duyusal Özellik 

Fermantasyon 

Sonu 
6 Aylık Depolama Sonu 12 Aylık Depolama 

Tank HT* ML** HT ML 

Görsel 

Berraklık 

(1-5 puan) 
3.67±0.50aA 3.67±0.50aA 4.00±0.71aA 3.67±0.50aA 4.00±0.71aA 

Görünüm 

(2-10 puan) 
7.56±1.33aA 7.78±0.67aA 8.00±1.00bA 7.33±1.00aA 8.89±1.05bA 

Yoğunluk 

(1-8puan) 
6.22±1.20aA 5.33±1.73aA 6.22±1.56aA 6.00±1.00aA 6.44±1.67aA 

Kokusal 

Netlik (2-6 puan) 4.78±0.67aA 5.11±0.60aA 5.22±0.83aA 4.89±1.05aA 5.33±0.87aA 

Kalite (8-16 puan) 14.22±1.56aA 13.56±1.33aA 13.78±1.86aA 14.00±1.73aA 14.89±1.05aA 

Yoğunluk 

(2-8 puan) 
6.56±0.53aA 6.78±0.67aA 6.78±0.67aA 6.56±1.13aA 7.44±0.53aA 

Tat 

Netlik (2-6 puan) 4.67±0.50aA 4.78±0.44aA 5.00±0.50aA 4.67±0.50aA 4.67±0.50aA 

Kalite 

(10-22 puan) 
17.33±2.65aA 18.33±2.50aA 18.67±1.80aA 18.00±2.12aA 19.00±1.50aA 

Ağızda Kalıcılık/final 

(4-8 puan) 
6.67±1.00aA 6.89±0.78aA 6.89±0.60aA 6.89±0.60aA 6.89±0.93aA 

Genel denge 
Armoni 

(7-11 puan) 
9.78±0.83aA 9.89±0.60aA 9.89±0.93aA 10.00±0.87aA 10.11±0.78aA 

 

Toplam 

(100 puan) 
80.67±3.53aA 81.11±3.18aA 84.56±4.88bA 81.56±6.37aA 87.22±4.32bA 

1
 High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 
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2016 yılı Petit Verdot şaraplarının tanımlayıcı duyusal analiz değerlendirme sonuçlarına 

göre, farklı fıçı uygulamaları ve olgunlaştırma sürelerinin şarapların genelinde 

istatistiksel olarak fark yarattığı gözlenmiştir (p<0.05) (Çizelge 4.39). Tank numuneleri 

kırmızı ve pişmiş meyve aromaları bakımından en yüksek puanları alırken; füme, 

karanfil ve kavrulmuş çerez aromaları gibi fıçı kökenli aromaların HT fıçı şaraplarının 

panelistlerden en yüksek puanları aldığı saptanmıştır. Elde ettiğimiz bu sonuçla, ML ve 

HT fıçı karşılaştırmasında yüksek sıcaklık uygulamasının (HT) daha yoğun füme, 

karanfil ve kavrulmuş çerez aromaları verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Şaraplarda yalnızca 

tatlı aroması ve burukluk farklı fıçılar arasında önemli fark yaratmazken, tank numunesi 

bu kriterler bakımından fıçı numunelerinden ayrılmıştır (p<0.05).  Olgunlaştırma 

süresinin etkileri göz önüne alınacak olursa, şaraplarda burukluk dışındaki bütün 

kriterlerin değişimleri istatistiksel fark yaratmıştır (p<0.05) (Çizelge 4.39). Yapılan 

yorumlara göre; odunsu, tarçın, tatlı, hindistan cevizi aromaları 12 ay sonunda ML fıçı 

şarabında en yüksek oranda hissedilmiştir. Şarapların damakta bıraktığı asitlik ve 

burukluk değerlendirmelerine göre ise 12 ay ML fıçıda olgunlaştırılan şarap en düşük 

puanı almıştır (Çizelge 4.39). Petit Verdot 2016 yılı şarapları lezzet profilleri Şekil 4.49 

ve 4.50’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.39 2016 rekoltesi Petit Verdot şaraplarının 9 puan sistemine göre tanımlayıcı duyusal analiz değerlendirmesi  

Tanımlayıcı duyusal 

özellik 

Kırmızı 

meyve 

(1-9 

puan) 

Pişmiş 

meyve 

(1-9 

puan) 

Füme 

(1-9 

puan) 

Odunsu 

(1-9 

puan) 

Tarçın 

(1-9 

puan) 

Karanfil 

(1-9 

puan) 

Tatlı 

(1-9 

puan) 

Hindistan 

cevizi 

(1-9 

puan) 

Kavrulmuş 

çerez 

(1-9 puan) 

Asitlik 

(1-9 

puan) 

Burukluk 

(1-9 

puan) 

Fermantasyon 

Sonu 
Tank 

7.43±0.53 

cB 

4.14±0.67 

bB 
0.00 0.00 

1.14±0.06 

aA 
0.00 

0.57±0.03 

aA 
0.00 0.00 

4.14±0.57 

aA 

4.43±0.07 

aA 

6 Aylık 

Depolama 

Sonu 

HT 
6.29±0.60 

aAB 

0.57±0.01 

aA 

2.86±0.68 

cB 

1.14±0.38 

abB 

1.86±0.46 

abB 

3.43±0.44 

cB 

3.14±0.46 

bB 

1.57±0.53 

bC 

3.71±0.36 

cB 

6.00±1.29 

bB 

5.14±0.34 

bA 

ML 
6.43±0.53 

bAB 

3.00±0.52 

abA 

2.57±0.75 

bB 

4.14±0.67 

bB 

4.14±0.46 

bB 

1.43±0.44 

bB 

3.43±0.51 

bB 

2.57±0.13 

cC 

1.86±0.27 

bB 

5.00±1.29 

abB 

5.14±0.52 

bA 

12 Aylık 

Depolama 

HT 
4.57±0.79 

aA 

1.57±0.79 

aA 

3.57±0.21 

cB 

2.43±0.10 

abB 

2.00±0.10 

abAB 

2.86±0.35 

cB 

2.14±0.06 

bB 

1.14±0.69 

bB 

4.43±0.90 

cB 

6.14±0.38 

bAB 

6.14±0.38 

bA 

ML 
5.57±0.98 

bA 

1.43±0.13 

abA 

2.57±0.51 

bB 

2.57±0.21 

bB 

1.71±0.60 

bAB 

2.71±0.60 

bB 

4.00±0.51 

bB 

1.57±0.53 

cB 

1.71±0.88 

bB 

4.57±0.98 

abAB 

5.43±0.81 

bA 
1
High Toasted yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap, 

2
 Medium Long yakma fıçıda olgunlaştırılmış şarap (Çeşit x Depolama süresi) kombinasyonlarında aşamaların 

karşılaştırılmasında büyük harfler, (Çeşit x Fıçı türü) kombinasyonlarında aşamaların karşılaştırılmasında küçük harfler kullanılmıştır (p<0.05). 

 

 

 

1
4
1
 

 



 

143 

 

 

Şekil 4.49 6 ay fıçıda olgunlaştırılmış Petit Verdot şaraplarının lezzet profilleri (2016) 

 

 

Şekil 4.50 12 ay fıçıda olgunlaştırılmış Petit Verdot şaraplarının lezzet profilleri (2016)
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Fıçı üretim aşamalarının temelini oluşturan fıçı yakma işlemi, fıçıdan şaraba geçen 

bileşenler üzerine büyük bir etkiye sahiptir (Jordão vd. 2006). Fıçının iç yüzeyindeki 

yanma ahşabın kimyasal bileşimini farklı şekillerde değiştirmekte ve sonuçta fıçıda 

olgunlaştırılmakta olan şarabın kimyasal bileşiminde değişiklik yaratmaktadır. Furan 

bilşenleri, vanilin ve uçucu fenol bileşenleri yüksek yanıklık oranlarında artış 

göstermekle birlikte β-metil-γ oktalaktonlar ile ellajitanen oranları azalmaktadır.  Öte 

yandan çok yüksek yanma oranlarında vanilin oranında düşüş olduğu rapor edilmiştir 

(Collins vd. 2015). Araştırmamızda Cabernet Sauvignon şaraplarının damakta bıraktığı 

burukluk değerlendirmesinde M+fıçı şarabının en düşük puanı alması da yüksek 

sıcaklık uygulamasının ellajitanen oranı ve çözünürlüğünü düşürdüğünü bir kez daha 

kanıtlamıştır (Jackson 2008, Collins vd. 2015). 

Francis vd. (1992) tarafından farklı meşe türleri ve yanıklık oranlarının şarap 

ekstraktlarının aroma profillerine etkisi üzerine yapılan araştırmaya göre; fıçı 

üretimindeki ısıl işlem derecesinin vanilya, karamel, tereyağı, kavrulmuş fındık ve sedir 

aromalarını artışı ve kuru üzüm aromasının azalmasında başlıca etmen olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmada kullanılan meşe ahşaplarında dış ortamda (doğal) kurutma ve 

ham halde bırakmanın etkisi de incelenmiş ve 12 ay doğal kurutmanın daha yüksek 

vanilya ve karamel karaktere sahip olduğu tespit edilmiştir (Francis vd. 1992). 

Perez-Prieto ve arakadaşları (2002) tarafından yapılan çalışmada fıçı kökeni, hacmi ve 

kullanım yaşının şarapların uçucu bileşen kompozisyonuna etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmada şaraplar 6 ay boyunca Fransız ve Amerikan kökenli yeni ve 1 yıllık, 220 ve 

1000 L’lik fıçılarda olgunlaştırılarak, şarap yapısındaki uçucu bileşenler sıvı-sıvı 

ekstraksiyon yöntemiyle tespit edilmiştir (Perez- Prieto vd. 2002). Araştırma sonuçları 

Amerikan ve Fransız fıçıların şaraptaki uçucu bileşenlere çok az etkisi olduğunu, 

bununla birlikte cis-oktalakton bileşiminin en önemli farkı yarattığını ortaya koymuştur. 

Yeni ve 1 yıllık fıçılar arasında önemli fark bulunurken, 1 yıllık fıçılarda olgunlaştırılan 

şaraplarda lakton ve vanilin konsantrasyonlarında önemli oranda düşüş olduğu 

saptanmıştır. Fıçı hacimleri ele alındığında, yeni fıçılarda belirgin farklılıklar saptanmış 

olup, 220 L’lik fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda yüzey alanı genişliği ile ilgili olarak 
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karakteristik meşe aromalarının 1000 L’lik fıçıda olgunlaştırılan şaraplara göre daha 

yüksek oranda olduğu saptanmıştır (Perez- Pirietro vd. 2002). 

Navarro ve arkadaşları (2018) tarafından Macabeo ve Cabernet Sauvignon şaraplarıyla 

gerçekleştirilen bir çalışmada; Fransız ve Amerikan fıçılarda üç farklı yanıklık oranının 

(LT, MT ve HT) meşeden gelen uçucu bileşenler ve duyusal özelliklere etkisi 

incelenmiştir. 2012 rekoltesine ait şaraplar 12 ay boyunca yeni meşe fıçılarda 

dinlendirilmiş ve aynı fıçılar boşaltılıp temizlenerek bir sonraki yılın rekoltesine ait 

şaraplarla doldurularak 1 senelik fıçıların sıfır fıçı ile karşılaştırılması da yapılmıştır 

(Navarro vd. 2018). Şaraplara tanımlayıcı analiz (hindistancevizi, vanilya, tütsü 

kokuları) uygulanırken, aynı zamanda bir bölümde Amerikan ve Fransız, bir bölümde 

ise 1 senelik ve sıfır fıçı farklarını gözlemlemek için üçgen testleri uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda 1 yıllık Amerikan fıçının en yüksek teorik duyusal aroma etkisine 

sahip olduğu ve bu etkinin temel olarak yüksek miktarda bulunan cis-β-metil-γ-

oktalaktonlardan kaynaklı hindistancevizi aromasından kaynaklanabileceği 

belirtilmiştir. Araştırmada fıçı yanıklıklarının şaraplarda önemli duyusal değişime sebep 

olduğu belirlenmiştir. Fransız fıçılarda yakma oranının artışıyla teorik duyusal aroma 

etkisinin arttığı bu artışın tütsü ve vanilya kokularının artışıyla ilişkilendirildiği 

belirtilirken, Amerikan fıçılarda ise hindistancevizi kokusundaki düşüşün tütsü ve 

vanilya kokularındaki artıştan daha şiddetli olmasından dolayı yanıklık artışıyla teorik 

duyusal aroma etkisinin azaldığı açıklanmıştır. Genel anlamda bakıldığında teorik 

duyusal aroma etkisinin LT ve MT yanıklık arasında artarken, HT yanıklıkta önemli 

oranda düştüğü beliritilmiştir. Panelistlerin yaptığı tercihler göz önüne alındığında 

kırmızı şaraplarda Fransız fıçılar arasında panelistlerin % 10’u LT,% 60’ı MT, %30’u 

HT fıçı şaraplarını tercih ederken, Amerikan fıçılar arasında %15’i HT, %40’ı LT ve 

%45’i MT yanıklıktaki fıçıyı tercih etmiştir. Kullanım yılları açısından, yeni fıçıların 

teorik duyusal aroma etkisinin bütün şaraplar ve yakma derecelerinde, 1 yıllık fıçılardan 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (Navarro vd. 2018). Araştırmamızda Merlot 

şaraplarının tanımlayıcı analizleri sonucunda, aromaların genelinin yeni fıçı (MLO-0) 

şaraplarında daha yoğun hissedilmesi de literatür verilerini desteklemiştir (Perez- 

Pirietro vd. 2002, Navarro vd. 2018).   
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Konuyla ilgili yapılan bir başka çalışmada Fetească neagră şarapları Quercus robur türü 

LT, MT ve MT+ yanıklığa sahip yeni meşe fıçılarda 1.5 ve 3 ay boyunca 

olgunlaştırılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı (kimyasal, meyvemsi, yağımsı, krema, 

çiçeksi, otsu, narenciye, tütsü, baharat, odunsu kokular) duyusal test gerçekleştirilmiş 

olup, araştırma sonuçlarına göre farklı fıçı yanıklıkları ve olgunlaştırma zamanlarının 

şarapların aroma ve fenolik bileşiminde önemli etkisi olduğu belirtilmiştir. Araştırmada 

yapılan duyusal analizlere göre 3 aylık olgunlaştırma süresi ile MT yanık fıçının en iyi 

sonuçları verdiği kaydedilmiştir. Buna göre, 1.5 aylık olgunlaştırma süreçlerinde farklı 

fıçı şaraplarında narenciye ve çiçeksi kokularda hafif farklar görülürken, 3 aylık 

olgunlaştırma sonunda özellikle odunsu, narenciye ve çiçeksi kokularda belirgin farklar 

gözlendiği belirtilmiş olup, kimyasal, meyvemsi ve yağımsı kokularda farklı fıçıların 

fark yaratmadığı rapor edilmiştir. Araştırma sonuçları 3 aylık olgunlaştırma sonunda 

MT+ yanıklıktaki fıçıda olgunlaştırılan şarapların en yüksek odunsu, narenciye, 

kimyasal ve tütsü kokularına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır (Dumitriu vd. 2017). 

Araştırmada ayrıca gerçekleştirilen uçucu bileşen analiz sonuçlarına göre; miktarları fıçı 

yakma oranına bağlı olan lakton konsantrasyonları literatürü destekler nitelikte yanıklık 

oranıyla artış göstermiş olup, 1.5 ve 3 aylık olgunlaştırma süreçleri boyunca MT+ 

fıçılarda en yüksek oranda tespit edilmiştir. Benzer şekilde yanıklık oranıyla 

ilişkilendirilen cis ve trans viski laktonlarının ve ahşap yapısındaki hemiselülozların 

parçalanma ürünü olan furfural ve 5- metil furfural konsantrasyonlarının da MT+ 

yanıklıktaki fıçı şaraplarında en yüksek miktarda olduğu tespit edilmiştir (Dumitriu vd. 

2017). Çalışmamızda M+ fıçıda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şaraplarında füme, 

karanfil, tarçın aromaları ve HT fıçıda olgunlaştırılan Petit Verdot şaraplarında füme, 

karanfil ve kavrulmuş çerez aromalarının yoğun hissedildiği ortaya çıkmıştır. Yüksek 

sıcaklık uygulamasının daha yoğun füme (tütsü) ve baharat aromalarına sebep olduğunu 

desteklemiştir (Jackson 2008, Chira ve Teissedre 2015, Dumitriu vd. 2017, Navarro vd. 

2018). 

Araştırma sonuçlarımızın geneline bakıldığında, farklı fıçı uygulamalarının şarapların 

duyusal özelliklerine oldukça önemli bir katkı sağladığı anlaşılmıştır. 12 aylık 

olgunlaştırma boyunca şarapların genelinde kırmızı meyve aromasının düşüş 

gösterirken, odunsu aromanın fıçıda olgunlaştırma süresince artış gösterdiği ortaya 
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çıkmıştır. Öte yandan fıçı yakma aşamasında ortaya çıkan furan bileşiklerinin verdiği 

füme ve kavrulmuş çerez aromaları, uçucu fenollerden fenolik aldehit-keton kökenli 

tatlı, tarçın aromaları ile öjanol kökenli karanfil ve β-metil-γ-oktalakton kökenli 

hindistancevizi aromasının fıçıda olgunlaştırma boyunca artış gösterdiği gözlenmiştir. 

Yanıklık bakımından ML fıçı Petit Verdot şaraplarına daha yoğun odunsu, tarçın, tatlı 

ve hindistancevizi aromaları katarken; HT fıçı ise şaraplara daha yoğun füme, karanfil 

ve kavrulmuş çerez kokuları katmıştır. Merlot şaraplarında ML-0 (kapalı yakma) fıçı 

füme aromasını daha fazla verirken; tarçın, karanfil, tatlı ve kavrulmuş çerez aromaları 

konusunda MLO (açık yakma) fıçı daha belirgin katkı sağlamıştır. Füme, tarçın ve 

karanfil aromaları M+ fıçıda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şaraplarında yoğun 

hissedilirken, odunsu, hindistancevizi ve tatlı kokular MLO fıçı şaraplarında daha fazla 

algılanmıştır. Farklı fıçı uygulamalarının olgunlaştırma boyunca şaraplarda meydana 

getirdiği bu değişimler istatistiksel olarak da önemli olup, daha önce yapılan bilimsel 

çalışmaları destekleyici niteliktedir.  
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5. SONUÇ 

Ahşap kökeni, fıçı üretim tekniği, fıçı hacmi ve yaşına göre; fıçı bileşenlerinin (meşe 

aldehitleri, laktonlar, uçucu fenoller, ellajitanenler) ekstraksiyonu ve eş zamanlı olarak 

fıçıdan penetre olan oksijen etkisiyle fıçı bileşenleri ve üzüm kökenli fenolik bileşenler 

arasında gerçekleşen reaksiyonlar şarabın renk, burukluk, aroma gibi organoleptik ve 

kimyasal yapısını etkiler. Çalışmada elde edilen veriler; Cabernet Sauvignon, Merlot ve 

Petit Verdot şaraplarında farklı fıçı uygulamalarının şarapların fenolik bileşimi ve 

duyusal özellikleri üzerine önemli rol oynadığını kanıtlamıştır. 

Cabernet Sauvignon, Merlot ve Petit Verdot şaraplarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışma 

sonuçları  eşdeğer yanıklığa sahip fıçılardan 1 yıllık fıçıların yeni fıçılara oranla, kapalı 

yakma fıçıların ise açık yakma fıçılara oranla monomer antosiyaninleri daha fazla 

koruduğu göstermiştir. Fıçılardaki farklı yanıklık oranları kıyaslandığında; HT fıçıların 

ML fıçıya kıyasla monomer antosiyanin miktarını daha fazla  (2015 yılı %78.15, 2016 

yılı %35.64) azalttığı, MLO fıçının ise ML ve M+ fıçılara kıyasla monomer 

antosiyaninlerin polimerleşmesini daha fazla önlediği belirlenmiştir. Bu durum, yanıklık 

oranındaki artışla pozitif ilişkili olan ellajitanen ve türevlerinin antosiyanin 

polimerleşme oranına daha fazla katkı sağlamasıyla açıklanabilir. Yüksek yanıklık 

düzeyinin antosiyanin polimerleşmesini artırdığı ve buna bağlı olarak HT (yüksek 

yanık) fıçıların şaraplardaki renk yoğunluğu ve tonunu daha fazla artırdığı saptanmıştır.  

Toplam fenol içeriklerinde meydana gelen değişim değerlendirildiğinde; HT fıçının ML 

fıçıya göre (2015 yılı %18.66, 2016 yılı %15.32) ve yeni fıçının (MLO-0) bir yıl süreyle 

kullanılan fıçıya (MLO-1) göre şaraplarda toplam fenol içeriğinde daha fazla düşüşe 

(2015 yılı %47.03, 2016 yılı %33.72) neden olduğu görülmüştür. Bu durum; yeni 

fıçıdan nüfuz eden oksijen ve ekstrakte olan fenolik madde miktarına bağlı olarak, yeni 

fıçının eski fıçıya oranla daha fazla fenolik bileşenin çökmesine olanak sağlamasıyla 

açıklanabilir. Ayrıca, yanıklık derecelerindeki artışla birlikte fıçı fenollerinin daha 

yoğun oranda degradasyona uğraması ve aynı zamanda yüksek yanık fıçıların şaraplarda 

polimerize olup çöken fenolik bileşenlerde artışa neden olması nedeniyle yüksek 

yanıklıktaki fıçılarda daha düşük toplam fenol miktarları saptanmıştır. Toplam fenolik 
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madde analizinde elde edilen bu veriler toplam antosiyanin analizi verileriyle 

örtüşmektedir. 

Araştırmamız sonunda fıçıda olgunlaştırma sürecinde özellikle ilk 6 ay boyunca p-

kumarik ve kafeik asit gibi fenolik asit oranlarında önemli oranda artış gözlenmiştir. 

Özellikle, 12 aylık olgunlaşma sonunda fenolik asitlerden kafeik ve 4-hidroksibenzoik 

asit konsantrasyonları HT fıçı şaraplarında daha yüksek oranda bulunurken, 2- 

hidroksisinamik asit ve 3-4 dihidroksibenzaldehit bakımından ML fıçının şaraba daha 

fazla katkı sağladığı gözlenmiştir.  

Açık ve kapalı yakma bakımından fıçılar karşılaştırıldığında; açık yakmanın yeni 

(MLO-0) fıçılarda olgunlaştırılan şarapların genelinde kafeik ve 4-hidroksibenzoik asit 

bileşenleri, kapalı yakmanın (ML-0) ise şaraplarda 3-4 dihidroksibenzaldehit 

bileşenlerinin miktarını artırdığı saptanmıştır. Fıçı yaşlarının fenolik asitlere etkisi 

karşılaştırıldığında ise,  yeni fıçıların (MLO-0) fenolik asit bileşiminin 1 yıllık (MLO-1) 

fıçı şaraplarından daha yüksek olduğu görülmüş, bu durum da ekstrakte olabilen fenolik 

madde miktarının yüksek oluşuna bağlı olduğu yönünde yorumlanmıştır. Diğer yandan, 

yüksek polimerizasyon kapasitesine sahip olan kateşin, epikateşin ve epigallokateşin 

gibi tanenler farklı fıçılarda olgunlaştırılan şaraplarda değişik oranlarda düşüş eğilimi 

göstermiştir. Bu düşüş,  farklı üzüm ve fıçılardan gelen fenolik bileşimin farklı 

oranlarda kondensasyon ve polimerizasyona sebep olmasıyla açıklanabilir. Yine, MLO, 

ML ve M+ yanıklıktaki fıçılarda olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şaraplarından M+ 

fıçı şaraplarında epikateşin, kateşin ve epigalloteşin konsantrasyonlarının en düşük 

seviyede olduğu belirlenmiştir. Buradan tanen polimerizasyonuna fıçı yakmada yüksek 

sıcaklık uygulamasının en fazla oranda katkı sağladığı sonucuna ulaşılabilir.  

Şaraplar duyusal özellikleri bakımından değerlendirildiğinde; 12 aylık olgunlaştırma 

boyunca şarapların genelinde kırmızı meyve aroması düşüş gösterirken, odunsu 

aromanın fıçıda olgunlaştırma süresince artış gösterdiği gözlenmiştir. Fıçı yakma 

aşamasında ortaya çıkan furan bileşiklerinin verdiği füme ve kavrulmuş çerez aromaları 

şaraplarda belirgin olarak görülmektedir. Bu durum, uçucu fenollerden fenolik aldehit-

keton kökenli tatlı, tarçın aromaları ve yine öjanol kökenli karanfil, β-metil-γ-oktalakton 
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kökenli hindistancevizi aromasının fıçıda olgunlaştırma boyunca artış göstermesiyle 

ilişkilendirilebilir. Yanıklık bakımından değerlendirildiğinde; ML fıçının Petit Verdot 

şaraplarına daha yoğun odunsu, tarçın, tatlı ve hindistancevizi aromaları kattığı,  HT 

fıçının ise daha yoğun füme, karanfil ve kavrulmuş çerez kokuları kazandırdığı 

görülmüştür. Merlot şaraplarında ML-0 (kapalı yakma) fıçı füme aromasını daha fazla 

verirken; tarçın, karanfil, tatlı ve kavrulmuş çerez aromaları konusunda MLO (açık 

yakma) fıçı daha belirgin katkı sağlamıştır. Füme, tarçın ve karanfil aromaları M+ fıçıda 

olgunlaştırılan Cabernet Sauvignon şaraplarında yoğun hissedilirken, odunsu, 

hindistancevizi ve tatlı kokular MLO fıçı şaraplarında daha fazla algılanmıştır. Buradan 

yanıklık derecelerindeki artışın şaraplara daha fazla füme, baharat ve kavrulmuş çerez 

aroması, orta yanık fıçı çeşitlerinin özellikle tatlı, hindistancevizi ve odunsu kokulara 

katkı sağladığı sonucuna varılabilir. 

Çalışma sonuçları; kaliteli yabancı kökenli siyah çeşitlerden üretilen kırmızı şarapların 

olgunlaştırmasında çeşidin özellikleri dikkate alınarak doğru süreyle, doğru fıçı 

uygulamasının önemini ortaya çıkartmıştır. Ayrıca, çalışmanın son dönemde gelişen 

Türk şaraplarının uluslararası düzeyde rekabeti için ulusal üreticilere; uygulama 

yöntemi, fıçı tipi, yanma düzeyi ve uygulama süresi bakımından önemli bir katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir. Bu araştırmada çalışılan yabancı kökenli kaliteli siyah 

çeşitlerden üretilen uluslararası düzeyde tanınmış farklı şarap örnekleri olsa da, bu 

çeşitlerin Türkiye’de yetiştirildiği toprak ve iklimde farklı aromalar kazandığı ve kaliteli 

şarap üretiminde farklı meşe fıçıda olgunlaştırma proseslerinin uygulanması gerçeği de 

vurgulanmalıdır. Bu nedenle, Türkiye’de yapılacak bu tarz şarap olgunlaştırma 

çalışmalarının artması ve çeşitlenmesinin ulusal üretimimizin doğru yönde gelişmesi 

bakımından önem arz etmektedir.  
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