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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tüm hava koşullarına oldukça dayanıklı olduğu için verimli veya verimsiz her toprakta 

yetişebilen iğde, Türkiye’nin hemen her bölgesinde 2000 metreye kadar yetişir. İğde meyvesi 

besin içeriği bakımından da oldukça zengindir, lif oranı yüksektir ve böbrek hastalıklarından 

bağırsak hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde veya önlenmesinde 

kullanılmaktadır. İğde meyvesi taze meyve olarak ya da kurutulmuş olarak da tüketebilmesine 

rağmen ülkemizde tüketimi görece düşüktür.  

Dünyada değişen şartlar ve küresel ısınmanın getirdiği kuraklıkla birlikte tarımda sulama 

suyu problemi gittikçe artmaktadır. Dünyada nüfusun da hızla attığı düşünüldüğünde nüfusun 

ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri olan buğday ve yulafa alternatif besin ürünlerinin 

arayışı devam etmektedir. Bu sebeple su ihtiyacı az, her toprağa uyum gösteren, iklimin 

olumsuz şartlarından az etkilenen iğde önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

araştırmada özellikle iğdenin çekirdeği, kabuğu ve içindeki unsu yapıdan elde edilen iğde unu 

ile iğdenin kullanım alanının genişletilmesi amaçlanmıştır. 

Meyvesi, kabuğu ve çekirdeğinden üretilen iğde unu kullanarak besin maddesi elde edecek 

kurabiye, ekmek, muhallebi gibi tarifleri belirlendi. Bu tariflerde iğde ununu yulaf ezmesi ve 

buğday unu ile birlikte ya da tek kullanarak besin maddeleri elde edilmiştir. Duyusal analiz 

ölçeğiyle beğenilme durumunu belirleyerek tüketilebilirliği ve hangi tarz besin maddelerinde 

kullanılabileceği belirlendi. Uygulanan tarifleri paylaşarak iğde ununun nasıl kullanıldığını ve 

başka tariflerde iğde ununun nasıl kullanılabileceği konusunda yol göstererek bu tarz tariflerin 

yaygınlaşması amaçlanmıştır. Böylece diyet ürünler yerine kullanılabilecek işlenmemiş lif 

oranı yüksek, rafine şeker tüketiminin az olduğu, iğde içindeki doğal şekerle tatlandırılan, 

kalorisi düşük besin maddeleri üretilmiştir. Bunun yanı sıra dünya genelinde değişen iklim 

koşullarına uyum sağlayabilecek bir tarım ürününün potansiyel değeri ortaya çıkarılmıştır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Dünyamızda artan küresel ısınma, doğal kaynaklarımızı tüketirken daha dikkatli olmamız 

gerektiğini fark etmemiz için somut bir örnektir. Küresel iklim değişikliği ve hızla artan 

dünya nüfusu tatlı su kaynaklarının kontrolsüz bir hızla tükenmesine ve verimli tarım 

arazilerinin kuraklaşmasına sebep olmaktadır. Bu durum bir domino etkisi ile hayatımızın pek 

çok noktasına ulaşmaktadır (Akalın, 2014). Su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için 

tarımsal sulamada farklı yöntemler arayışı artmıştır. Bununla birlikte, daha az su ihtiyacı olan 

tarım ürünlerinin üretilmesi farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak dünya 

nüfusunun büyük bölümünün temel besin kaynağı olan buğday yüksek su ihtiyacı ve her 

toprak ve iklim koşuluna uyum sağlayamıyor olması sebebiyle yıllık üretimi giderek azalan 

bir tarım ürünüdür (Sayılğan, 2016). Bu durumun ülkemizdeki yansıması ise özellikle unluk 

buğdayın bir kısmının dışarıdan ithal edilmesidir. Artan dünya nüfusunun temel besin 

ihtiyacını karşılamak için buğdayın yerine alternatif olarak kullanılabilecek tarım ürünlerinin 

araştırılması önem kazanmıştır. Bu noktada ülkemizin pek çok bölgesinde farklı iklim ve 

toprak koşullarında yetişen bir ürünün potansiyelinin ortaya çıkarılması ülkemizin dünya 

genelinde bu konuda söz sahibi olmasını sağlayacaktır. 

 



4 

 

3. Çözüm 

Dünyada nüfusun hızla artmaya devam ettiği günümüzde temel besin hammaddemiz 

buğdaya göre; 

 su ihtiyacı az  

 her toprağa uyum gösteren 

 iklimin olumsuz şartlarından daha az etkilenen 

 yetişme alanı daha geniş 

 besleyicilik değeri daha yüksek 

olan iğde, artan nüfusun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir alternatif 

hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. İğde, Asya Kıtasının Orta ve Batı bölgelerinde, 

Gobi Çölü’nde, Alplerde, Akdeniz çevresinde, Türkiye'de ise özellikle Güneydoğu ve İç 

Anadolu bölgesi olmak üzere tüm Karadeniz ve Marmara bölgesinde yayılış göstermektedir. 

Pek çok farklı bölgede iğde yetiştiriciliği yapılıyor olmasına rağmen ülkemizde iğde tüketimi 

ekonomideki etkisi düşüktür (Güngör ve ark. 2002). 2002 yılından bu yana yıllık iğde üretimi 

ortalama 4000 tondur (Meyve Üretim Miktarı, 2021). Kuraklığa dayanıklılığı nedeniyle 

erozyonla mücadelede de kullanılabilmektedir. Yıllık yağış miktarının 305 mm’den az olan 

bölgelerde büyümesini devam ettirdiği gözlemlenmiştir (Özdemir, 2007). Buğdayın ise yıllık 

su tüketimi 690 mm’dir. 

İğde ununun yüksek oranda lif, Fe, Cu, B, Cr mineral içermesi önemli bir alternatif gıda 

olarak değerlendirilmesine olanak sunmaktadır (Sahan ve ark., 2015). İğde unlarının suda 

çözünürlükleri ve su emme kapasitelerinin unlu mamuller, süt ürünleri (dondurma ve yoğurt), 

meşrubat ve şekerleme gibi ürünlerin üretiminde uygun özellikte olduğu belirlenmiştir. 

Zengin besinsel içeriği sebebiyle buğday ununu alternatif olarak düşünülen iğde ununun 

buğday unuyla karşılaştırıldığında çok daha sağlıklı olduğu görülmektedir (Tablo 1). Şeker 

içeriğinin görece yüksek olması sebebiyle günlük tüketim miktarı 100 gr (yaklaşık 20 adet) 

olarak önerilmektedir (İğde nasıl tüketilir, 2021).  

 

Tablo 1. İğde ve buğday unlarının içerikleri 

İçerik 100 gram kuru iğdenin 

besin değerleri 

100 gram tam tahıllı buğday 

ununun besin değerleri 

Kalori (cal) 118 340 

Karbonhidrat (gr) 5,2 72 

Protein (gr) 40 13,2 

Yağ (gr) 1,75 2,5 

Lif (gr) 18,83 10,7 

Şeker (gr) 14,86 0,4 

Yapılan literatür taramasında buğdayın yerine alternatif olarak önerdiğimiz iğdenin besin 

değerinin yüksek olması, olumsuz iklim ve toprak şartlarından buğdaya göre daha az 

etkilenmesine rağmen iğdenin kullanım alanının alternatif tıp, peyzaj ve iğde çekirdeği unu ile 

sınırlı olması dikkat çekiciydi. Bu özellikleri taşıyan iğde meyvesinin özellikle değişen yaşam 

koşulları, artan sanayi ve tarımsal faaliyetler, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de 
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beraberinde getirmesi nedeniyle, yeni ve fonksiyonel özelliklere sahip, besleyici değeri 

yüksek ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların gün geçtikçe büyük önem kazandığı bu 

dönemde iğdenin buğdaya alternatif ya da destek bir hammaddesi olarak kullanılabileceğini 

düşünülmüştür. 

4. Yöntem 

İki durum üzerinde yoğunlaşılmış ve cevap bulunmaya çalışılmıştır. 

 Temel besin maddemiz olan unun yerine ya da un ile birlikte iğde unu kullanılabilir mi?  

 İğde unu kullanılarak yapılan besin maddeleri tüketiciye hitap edebilir mi? 

 

 İğde meyvesinin tamamından un elde edebilmek için iğde çekirdeğinin unu satın 

alınmıştır, kabuğu mutfak tipi doğrayıcıdan (blender) geçirmiş, içindeki unsu yapı da 

elekten elendikten sonra hepsi harmanlanarak istenilen un elde edilmiştir (Şekil 1).  

Şekil 1. Çalışmada kullanılan iğde ve iğdenin farklı bölümlerinden elde edilmiş olan unlar 

 

 Sonrasında iğde unu kullanarak elde edilecek tarifler belirlenmiştir (Tablo 2). 

 İğde ununun buğday unu ile ya da tek başına kullanılarak temel besin maddelerinin 

yapılabilirliği araştırıldı. 
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Tablo 2. İğde unu içerikli tariflerin malzeme listesi 

 

1.Tarif: 

Fit Kurabiye   

Malzemeler 

1 çay bardağı iğde 

unu 

1 çay bardağı yulaf  

1 yemek kaşığı bal 

1 yumurta 

Damla çikolata 

(isteğe bağlı) 

 

2.Tarif: Muzlu 

İğdeli Fit Kurabiye  

Malzemeler 

1 adet olgun muz 

2 1/4 çay bardağı 

iğde unu 

1 yumurta 

1 yemek kaşığı bal 

 

3.Tarif: İğde Unlu 

Muffin -Cupkek  

Malzemeler 

1 yumurta  

½ çay bardağı toz 

şeker 

1 su bardağı süt 

1 çay bardağı iğde 

unu 

1 çay bardağı yulaf 

ezmesi 

1 çay bardağı tarçın 

1 paket şekerli 

vanilya 

1 paket kabartma 

tozu 

6 adet dövülmüş 

ceviz 

 

4.Tarif: İğde Unlu 

Cevizli Ekmek  

Malzemeler 

250 gr İğde unu 

450 gr un 

1 paket toz maya 

1 çay kaşığı tuz 

1 tatlı kaşığı şeker 

2 su bardağı ılık su 

100 gr ceviz 

5.Tarif: İğde Unlu 

Un Kurabiyesi  

Malzemeler 

1 yumurta 

1 su bardağı iğde 

unu 

1½ su bardağı 

buğday unu 

5 yemek kaşığı 

buğday nişastası 

¾ su bardağı pudra 

şekeri 

200 gr tereyağı 

1 çay bardağı sıvı 

yağ 

1 paket şekerli 

vanilya 

1 paket kabartma 

tozu 

 

6. Tarif: İğde Unlu 

Pankek (Akıtma)  

Malzemeler 

2 yumurta 

1 ½ Yemek kaşığı 

toz şeker 

1 su bardağı süt 

½ su bardağı iğde 

unu 

1 su bardağı buğday 

unu 

1 paket kabartma 

tozu 

 

7. Tarif: İğde Unlu 

Muhallebi  

Malzemeler 

750 ml süt 

4 yemek kaşığı iğde 

unu 

8 yemek kaşığı 

şeker 

1 paket vanilya 

1 tatlı kaşığı 

tereyağı 

2 yemek kaşığı 

nişasta 
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1.Tarif: Fit Kurabiye   

 

2.Tarif: Muzlu İğdeli Fit Kurabiye  

 

3.Tarif: İğde Unlu Muffin -Cupkek  
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4.Tarif: İğde Unlu Cevizli Ekmek  

 

5.Tarif: İğde Unlu Un Kurabiyesi  
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6. Tarif: İğde Unlu Pankek (Akıtma)  

 

7. Tarif: İğde Unlu Muhallebi  

 

Elde edilen bu ürünlerin tüketilebilirliği duyusal analiz ölçeği ile ölçüldü. Araştırma 

grubumuz pandemi şartları ve olası alerji etkisi gibi nedenlerden dolayı yakın çevremizdeki 

yetişkinlerden (10 katılımcı) ve öğretmenlerden (3 katılımcı) seçilmiştir. Katılımcılara 

çalışmanın içeriği ve amacı aktarılmış ve gönüllülük esasına göre katılımları sağlanmıştır. 

Tadım yapacakları her ürünün içeriği ile ilgili bilgi verilmiş ve istedikleri zaman çalışmadan 

ayrılabilecekleri bildirilmiştir. 

 



10 

 

Verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde Hedonik skala yöntemi kullanılmıştır (Yaralı, 

2018). Hedonik (beğeni-haz) skalaları daha çok tüketici testlerinde ve eğitilmemiş panelistlere 

uygulanır. Hedonik skalaları ile panelistlerin ürün hakkında tercih veya beğenme/beğenmeme 

durumları değerlendirilebilir. Tadım yapan katılımcıların tercihini değerlendirmelerinde ise; 0 

(Hiç Beğenmedim) çok kötü - kabul edilemez, 1 (Çok Az  Beğendim),  2 (Az Beğendim) orta, 

3(Beğendim)  iyi, 4 (Çok Beğendim)çok iyi puan aralığındaki hedonik skala kullanılmıştır 

(Tablo 3). Üretilen 7 tarif için ayrı ayrı skalalar oluşturulmuş ve katılımcılar tarafından 

doldurulmuştur. Bu skalanın altına tadım yapan kişilerin isterse altındaki yorum bölümüne 

yorum yapabilecekleri belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Tek ölçek kullanarak tadım yapan kişinin tercihini değerlendirme ölçeği (İğdeli fit 

kurabiye için oluşturulan örnek) 

Değerlendirilen ürün: İğdeli Fit Kurabiye 

Beğenme derecenizi skala üzerinde işaretleyiniz; 

        Hiç                     Çok Az                        Az                                                            Çok     

Beğenmedim            Beğendim              Beğendim                   Beğendim                  Beğendim                           

 

 

             0                          1                             2                                  3                             4 

Yorumunuz: 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 İğde meyvesinden un elde etmek için Uludağ Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışmaya 

ulaşıldı (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020). Bu çalışmada, toplanan iğdeler farklı tekniklerle 

kurutulup çekirdeklerinden ayırdıktan sonra öğütülüp elekten geçirilerek homojen özellikte 

elde edilen un ve bu unu üretmek için bir öğütme makinesi tasarlanıp patenti alınmıştır. Söz 

konusu çalışmada unu sadece iğdenin içindeki unsu yapıdan elde etmişlerdir. Üretilen iğde 

ununun da diyet lif içeriği bakımından zengin olduğu sonucuna ulaşmışlar ve diyet bisküvi 

üretip bu ürünün de patenti alınmıştır. Uludağ Üniversitesi’nde yapılan bu çalışma araştırma 

makalesi olarak kalmış günlük hayata geçirilememiştir. 

Bizim projemiz bu çalışmadan farklı olarak sadece iğdenin içindeki unsu yapıyı değil iğde 

çekirdeği unu, kabuklarını ve içindeki unsu kısmın birlikte kullanıldığı bir alternatif 

sunmaktadır. Elde ettiğimiz bu un kullanarak yapabileceğimiz birçok besin maddesinin içine 

un yerine bu iğde ununu kullanarak ya da un ile karıştırarak ürettiğimiz gıda maddelerinin 

tüketilebilirliği Hedonik skala yöntemi ile belirlenmiştir. Tadım yapan katılımcıların ürün 

hakkında tercih veya beğenme/beğenmeme durumlarını değerlendirilerek evde ürettiğimiz 

yedi farklı besin maddesinin tüketilebilirliğini ortaya çıkarmak ve günlük hayatta 

kullanılabilirliğini sağlamak için bu iğde unlu ürünlerimizin malzemeleri, yapım tariflerinin 

paylaşılması ve yeni ürünler de iğde unu kullanılmasında yol gösterici olması amaçlanmıştır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Bu çalışma kapsamında, iğde unu (çekirdek, meyve ve kabuk unları karışımı) içeren 7 

farklı tarifin kullanılabilirliği ve tüketilebilirliği araştırılmıştır. Araştırmamıza katılan 13 

kişinin Hedonik skala yöntemi ile tek ölçek kullanarak yaptıkları değerlendirmeler Tablo 4’te 

ve ürünlerle ilgili görüşleri Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Tek ölçek kullanarak tadım yapan kişinin tercihini ölçeğe göre değerlendirme 

bulguları 

Değerlendirilen 

ürün  

Hiç 

Beğenmedim 

Çok az 

Beğendim 

Az 

Beğendim 
Beğendim 

Çok 

Beğendim 

Ürün 

tüketilebilirlik 

yüzdesi.* 

İğdeli Fit 

Kurabiye 
0 0 2 8 3 84,62% 

İğdeli Muzlu 

Kurabiye 
0 2 4 5 2 53,85% 

 İğdeli Muffin- 

Cupcake 
0 0 0 6 7 100,00% 

İğdeli Cevizli 

Ekmek 
6 5 2 0 0 0,00% 

İğdeli Un 

Kurabiyesi 
0 0 1 7 5 92,31% 

İğdeli Pankek 0 0 0 3 10 100,00% 

 İğdeli Muhallebi 0 0 0 6 7 100,00% 

*Tek ölçek kullanılarak tadım yaptırılan kişinin değerlendirme ölçeğinden çok beğendim ve beğendim olarak 

işaretleyen kişi sayısı toplam tadım yapan kişi sayısına bölünerek elde edilmiştir. 
 

Tablo 5. Tek ölçek kullanarak tadım yapan kişilerin yorumları 

Değerlendirilen 

Ürün  
Tadım Yapan Katılımcıların Yorumları 

İğdeli Fit 

Kurabiye 
Az şekerli, Hafif, Farklı Lezzette, Harika 

İğdeli Muzlu 

Kurabiye 

6 katılımcı muz tadını çok yoğun bulmuş şeker eklenebileceğini böylelikle muzun 

yoğun tadının gideceğini belirtmiş.   

 İğdeli Muffin- 

Cupcake 

Şekeri azaltılabilir, güzel kabarmış, iğde damla çikolata ve ceviz tadının uyumlu 

olduğunu belirtmiş. 

İğdeli Cevizli 

Ekmek 

7 katılımcı Ekmeğe göre daha tatlı bulmuş, Hepsi kabuğunun sert içinin ise hamur 

kaldığını belirtmiştir. 

İğdeli Un 

Kurabiyesi 

Lezzetli, kıyır kıyır, iğde aromasının yerinde olduğu belirtilmiş, 6 katılımcı şekerli 

olduğunu belirtmiştir. 

İğdeli Pankek 
7 katılımcı Puf puf, lezzetli ve kahvaltılarda tüketilebilir yorumunu yapmıştır.2 

katılımcı yumurta kokusunu almadıklarını belirtmişlerdir. 

 İğdeli Muhallebi 
5 katılımcı muhallebiye göre daha yumuşak ve akışkan olduğu, iğde unundan 

muhallebinin daha güzel olduğunu ifade etmiştir. 7 katılımcı şekerli bulmuştur. 

 

Tek ölçek kullanılarak tadım yapan kişinin tercihini değerlendirme ölçeğinden, beğendim 

ve çok beğendim beğenme derecesini işaretleyen kişilerin, tadım yapan tüm kişilerin sayısına 
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oranı %50’nin üzerinde ise iğde unundan üretilen besin maddesi tüketilebilir olarak 

değerlendirilmiştir (Tablo 4). Kurabiye, kek muhallebi, pankek gibi tatlı besin maddelerinde 

iğde ununun alternatif olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.   

Ancak iğde gibi baskın aroması olan farklı lezzetlerle karıştırıldığında besin maddemizin 

tüketilebilme yüzdesinde düşme görülmektedir. Buğday unu ve yulaf unu ile muzlu kurabiye 

yapıldığında ürünün yine tüketilebilir olduğu ama beğenilme durumunun azaldığı tespit 

edilmiştir (Tablo 4). Tuzlu ve mayalanma gerektiren ürünlerde ise iğde unu kabarmadığı için 

pişirme esnasında içinin hamur kalması ve dışının kuru olması şekerli tadın baskın olması 

sebebiyle kullanılabilir olmadığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar katılımcı görüşleriyle de 

desteklenmiştir (Tablo 5). İğde aromasının ve şekerli tadının alınması öğünlerde her yemekle 

tüketiminin sağlanması için damak zevkimizde değişim gerektirebilir. Bu durum Türk 

damak tadı ve alışkanlıkları ile uyuşmamaktadır. Bu sebeple, İğdeli Cevizli Ekmek 

tüketilebilme oranı %0,00 olarak gözlemlenmektedir (Tablo 4). Tadım testleri, elde edilen 

ürünlerin, tüketilebilir olduğunu göstermektedir. Bu durum iğde ununun buğday unu için 

önemli bir alternatif olduğunu ortaya koyar. 

Günümüzde iğde çekirdeği ununa çok rahat ulaşabilirken içindeki unsu yapıdan elde edilen 

una ulaşılmamaktadır. Bu noktada Bursa Uludağ Üniversitesi’nde patenti alınan iğde unu ve 

üretimde kullanılan makine un sanayinde kullanımı yaygınlaştırılmasının iğde ununun market 

raflarında yerini almasını sağlayacak önemli bir etki olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

yaygınlaştırılması amacıyla iğde unuyla yapılacak tarifler sosyal medyada yer bulmalıdır. 

Böylece bireylerin evlerinde kendi damak tatlarına uygun iğde unu içerikli farklı tarifler 

uygulaması da teşvik edilmiş olacaktır. İğde ununun yüksek lif ve mineral içeriği ve glütensiz 

olması, ortaya çıkan tariflerin buğday unu içeren muadillerine göre daha sağlıklı olmasını da 

sağlayacaktır. Kafelerde iğde unlu kurabiye, pankek, cupcake, muhallebi, dondurma gibi 

ürünler hem diyet ürün hem de gluten içermediği için glutensiz ürün olarak yer alabilir ve 

bunların reklamları yapılarak yaygınlaştırılabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projede üretilen ürünlerde kullanılan iğde ve iğde çekirdeği unu için ortalama 200 TL 

harcama yapılmıştır. Tariflerde kullanılan diğer bileşenler evden temin edilmiş olup herhangi 

bir harcama yapılmamıştır.  

Projenin tamamlanması için uygulanması gereken iş paketleri ve her bir iş paketine ayrılan 

süre Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. İş-zaman çizelgesi 

İş paketi/ Zaman (hafta) 1 2 3 4 5 6 7 8 

İğdeden istenilen özellikte iğde ununun elde edilmesi X X X      

Kullanılacak tariflerin belirlenmesi ve tariflerde 

kullanılacak malzemelerin temini 

  X X     

Tariflerin üretilmesi     X X X X 

Üretilen besin maddelerinin duyusal analiz ölçeği ile 

değerlendirilmesi 

    X X X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Buğdaya göre yüksek oranda lif ve mineral içermesi, karaciğer, diş, böbrek, idrar yolu, 

diyabet ve egzama gibi pek çok organ sağlığında ve hastalığın iyileştirilmesinde önemli 

katkısı olması  iğde ununun her yaştan birey için değerli bir besin kaynağı olmasını 

sağlamaktadır (Sahan ve ark., 2015). İğde unundan yapılan ürünlerin içinde glüten olmaması 

glüten hassasiyeti olan kişilerin iğde unundan yapılan bu ürünleri sağlıklı şekilde tüketebilir 

olmaları önemlidir. Yüksek lif içeriği, iğdenin kullanıldığı besin maddelerine diyet ürünü 

özelliği kazandırmaktadır. Diyet ürünü olarak tüketilebilir içeriğindeki doğal şeker miktarıyla 

kimyasal tatlandırıcıya ihtiyaç duymadan şeker ihtiyacını karşılayabilir. İğde ununun 

kullanıldığı tatlı besin maddelerinde rafine şeker tüketimini azalttığından bu durum özellikle 

diyabet hastaları için bu besin maddelerini tercih edilebilir yapmaktadır. Bu sebeple, diyet 

ürünler tercih edenler, glüten hassasiyeti olanlar başta olmak üzere her yaş birey hedef 

kullanıcılar arasında yer almaktadır. 

9. Riskler 

Projede yer alan her bir iş paketinin risk analiz yapılmış, risk puanı aşağıda bulunan 

olasılık-etki matrisine göre hesaplanmış ve uygulanabilecek B planları belirlenmiştir (Tablo 

7). 

Tablo 7. Proje risk analizi tablosu 

İş paketi Risk analizi B planı  

İğdeden istenilen 

özellikte iğde ununun 

elde edilmesi 

İğde çekirdeğinin ve 

kabuğunun yapısal 

özellikleri nedeniyle 

geleneksel olarak 

mutfaklarda kullanılan 

öğütücüler ile un haline 

getirilememesi (risk 

puan=9) 

Piyasada hazır olarak bulunan 

iğde çekirdeği ununun satın 

alınması, iğde kabuğunun 

soyulup mutfak robotunda 

mümkün olan en küçük 

parçalara ayrılması 

Kullanılacak tariflerin 

belirlenmesi ve tariflerde 

kullanılacak 

malzemelerin temini 

Evlerde sıklıkla kullanılan 

tarifler tercih edildiği için 

malzeme temini konusunda 

risk belirlenmemiştir. 

 

Tariflerin üretilmesi   Buğday unun içeriğinin 

az olmasından dolayı 

mayalanma prosesinin 

yeteri kadar verimli 

sonuçlanmaması (risk 

puanı=6) 

 İğde unu içeriğindeki 

şeker oranının yüksek 

olması, tuzlu tariflerdeki 

 Tariflerdeki buğday ya da 

yulaf unu oranının 

arttırılması, 

 Tatlı-tuzlu tat oranının keten 

tohumu tozu, ceviz vb. yağlı 

tohum ve kuruyemişlerle 

desteklenerek dengelenmesi 

ve şeker oranının 

düşürülmesi, 
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tat dengesinin etkilemesi 

(risk puanı=6) 

 İğde aromasının, farklı 

bir baskın aromayla 

yarışması (risk puanı=2) 

 Özellikle tatlı ürünlerin muz, 

çilek vb. gibi baskın aroması 

olan ürünler yerine kuru 

meyveler ile desteklenmesi 

Üretilen besin 

maddelerinin duyusal 

analiz ölçeği ile 

değerlendirilmesi 

Analizin, yeme –içme 

kültürünün ve damak 

alışkanlıklarının çok benzer 

yapıda olan kişilere 

uygulanmış olması 

Farklı mutfak kültürü ve damak 

zevkine sahip olan bireylerin de 

analize dahil edilmesi 

 

O
L

A
S

IL
IK

 3 Normal Çok Çok 

2 Az Normal Çok 

1 Az Az Normal 

  1 2 3 
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