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kaliteli bir kahveye ulaşmak için 

her yıl, ağaçlardan başlayıp 
fincana kadar uzanan           
bir macera yaşanır… 

çekirdekten fincana  
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çekirdeğin cinsi, 

 iklim,  

toprak özellikleri,  

hasat teknikleri (olgunlaşma ve 
toplama aşamaları), 

çekirdeğin meyveden ayrılması 

  (yaş veya kuru), 

kavurma teknikleri*, 

pişirme teknikleri… 

 

kahvenin             
kimliğini etkileyen faktörler 



kavurma 



kahve üretimi sırasında  
ya bir tek çekirdekten 

yararlanılır  
 

ya da iki çekirdek  
harmanlanır 

her çekirdeğin ve çekirdeğe uygulanan 
işlemlerin kahveye kazandırdığı özellikler 

farklıdır 

çekirdekten fincana  



kahve meyvesinin yapısı 

arabica 
 daha zor yetişir,  

 parazitlere/sıcağa karşı dayanıksız, 

 daha iyi aroma/kokuya sahiptir,  

 daha lezzetlidir, 

 verim: 1500–3000 (kg/ha) 

 üretim:5x106 ton2010 (yani %61’i) 

 büyüme :1000-2000 m  

 demlenme ye etkisi: asitlik 

 

robusta 
daha fazla yağış ister 

verim: 2300–4000 (kg/ha)  

 üretim:3.2x106 ton2010 

büyüme :0-700 m  

demlenme ye etkisi: acılık 

kafein miktarı: 2 misli 

yağ/şeker: daha az 

odunsu bir lezzet 
 
 



Türk kahvesi 

 
Türkler tarafından keşfedilen kahve  
pişirme/sunma yöntemi, 

Arabica cinsi kahve kullanımı, 

Kendine özgü tadı, köpüğü, kokusu, 
pişiriliş tekniği, kimliği ve geleneği 
vardır, 

partikül büyüklüğü :%75’i 75-125 m,  

… 



telvenin bileşimi 

selüloz,  lignin, protein, yağ, 
mineraller (K,P,Mg,Ca,Al,Fe,...),  

şekerler, kafein… 

2010/11 hasatı* 130.9 milyon 
çuval ve bunun yaklaşık %60’ı 

arabica  
 
*(Francis 2011)  



yapılan çalışmalar 

 yakıt amaçlı:Silva vd., 1998;…  
 

Nescafé Kolombiya’daki fabrikasının 
(Bugalagrande) enerji ihtiyacının %13’ünü, 

32 fabrikasının ise 20’sinin enerjisini;  
 

Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation ise Ibaraki’deki çelik 

fabrikasının ısıl enerjisini sadece telveleri 
yakarak karşılıyor (2013)  

 



 biodizel hammaddesi: Kondamudi vd., 
2008; … 

 Burton  vd. (2010) FFA=16.3 /asidik 
ve bazik kat.ardışık kullanımını ve 
sadece lipaz kat.kullanımını test edip 
72 h sonra %98.5 dönüşüm 

 Al-Hamamre vd. (2012): farklı 
çözücülerle FFA azaltma çalışması ve 
%55-85 dönüşüm.  

 



adsorban: atık sularda katyonik boya 
giderimi (Franca vd., 2009); içme 
sularından kurşun giderme (Tokimoto 
vd., 2005), modelden ağır metal giderimi 
(Utomo and Hunter (2006)… 



 

 

deneysel çalışma 



 

hammadde 
 

espresso (E) filtre (F) 
 

 

Türk kahvesi makine 
(Tm) 

Türk kahvesi cezve 
(Tc) 



 

gübre etkisi 

 



Starbucks®’ın katkılarıyla 



ticari ürün 

Botanik humus  
(içeriği: çam kabuğu,  

kahve telvesi, bazı 
organik bileşenler) 



kavun  



dolmalık biber 



sivri biber 



sap kereviz 



domates 



çilek 



hurma 



 

tedavi edici etkisi 

 



kalanşo  



Afrika menekşesi 



 

kurutma 

 



50-70°C 



özellikler telve örnekleri 

E F TCC TCM 

nem içeriği (%) 61.67 64.92 63.55 60.37 

yüzey alanı (m2/g) 0.93 0.96 0.74 0.93 

gözenek çapı (nm) 3.75 3.43 7.84 7.84 

C içeriği (%) 53.26 54.10 48.73 

N içeriği (%) 2.45 2.32 1.99 

H içeriği (%) 7.27 7.06 7.15 

telvenin karakterizasyonu 



 

çözücü ekstraksiyonu 



yağ ekstraksiyonu 

 

espresso:%20 
filtre:%16 
Türk kahvesi (M):%16 
Türk kahvesi (C):%19  





 

biodizel üretimi 



deneysel tasarım 

-1.41 -1 0 1 1.41 

yağ cinsi  

(x1) 

Türk 
Kahvesi 

(M) 

Türk 
Kahvesi 
(M,ş) 

Espresso Filtre 
Türk 

Kahvesi 
(C) 

reaksiyon 
süresi, dk 

(x2) 
55.50 60 70 80 84.10 



transesterifikasyon 



oksidasyon stabilitesi 

Magnesol® 



deney planı 

yağ cinsi 
reaksiyon 
süresi 

  FFA (%) 

Türk Kahvesi (M, ş) 60 0.17 

Filtre 60 0.47 

Türk Kahvesi (M,ş) 80 0.11 

Filtre 80 0.25 
Espresso 70 0.32 
Espresso 70 0.27 
Espresso 70 0.25 
Espresso 70 0.41 

Türk Kahvesi (M) 70 0.44 
Türk Kahvesi (C) 70 0.58 

Espresso 55.50 0.41 
Espresso 84.10 0.28 



 GC analizi 



 

adsorpsiyon 



atık su numunesi 

Metal kaplama tesisinden 
temin edilen atık su :  
9.31 g/L çinko iyonu 
içermekte olup pH’ı 11.04  



deneysel 

(Perkin Elmer AAnalyst 200)  

uzunluk: 32 cm  
çap:1.8 cm  
kahve: farklı miktarda 
atık su:30 mL 



no x1 x2 örnekler 

adsorban  

miktarı 

(g/30 mL) 

verim 

(%) 

1 -1 -1 TM 12.25 98.78 

2 1 -1 F 12.25 48.65 

3 -1 1 TM 22.75 99.92 

4 1 1 F 22.75 90.82 

5 0 0 E 17.5 99.96 

6 0 0 E 17.5 99.48 

7 0 0 E 17.5 99.90 

8 0 0 E 17.5 99.94 

9 -1.41 0 TC 17.5 99.87 

10 1.41 0 TCS 17.5 99.91 

11 0 -1.41 E 10.1 80.14 

12 0 1.41 E 24.9 99.93 





gözenek büyüklüğü 

Azouao, N., Sadaoui, Z., Djaafri, A. ve Mokaddem, H., 2010, J. 
Hazardous Materials, 184:126–134. 



katı yakıt 

  
Üst ısıl değer 

(cal/g)1 

Espresso 5510.39 

Filtre Kahve 5616.51 

Türk Kahvesi (C)  5510.39 

Türk Kahvesi (M) 5184.18 
1odun:2800, linyit:3300, soma:6000, ithal kömür: 6500 cal/g  





teşekkür 
 

     Bu proje, YTÜ-BAPK       
(2012-07-01-YL03) tarafından 

kısmen desteklenmiştir. 

   

  Kahve telvesi temini konusunda 
destek veren tüm Starbucks® 
şubelerine teşekkür ederiz.  

 


