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İÇİNDEKİLER 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projede adını son zamanlarda çok duyduğumuz ve yeni yeni raflarda yerini alan hünnap 

meyvesinden elde ettiğimiz ürünlerin tanıtımı ve hünnap yetiştirilen bölgelerin veya yetiştirilmeye 

elverişli yerlerin tarımsal kalkınmaya teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Besin ve sağlık deposu olan 

hünnap meyvesinden beş adet ürün elde ettik ve bu ürünlerin tat, koku, renk, regülatörlük 

(yapıştırıcılık) ve kıvamlılığını ölçmeye çalıştık. Proje kapsamında yapılan bu beş ürünün tadımını 

okul arkadaşlarımızda yaptı ve tam not almayı başardı. Dünyamızda gelişen olumsuzluklar ve 

hastalıklara karşı üretilen bu ürünler şeker hastaları, diyet yapanlar, spor yapanlar, atıştırmalık ürün 

isteyenler, meyveli yoğurt sevenlere, hamile veya doğum yapmış annelere ve çocuklara gayet iyi 

gelecek olan bu ürünleri tasarlamak ve yapmaktaki amacımız tam da buydu. Hiçbir katkı maddesi 

içermeyen bu ürünlerimize doğal katkı maddeleri ilave edip raf ömrünü uzatmak, besin değerini 

arttırmak, sağlık açısından daha iyi hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında hünnap 

meyvesinin meyve etinden yararlanmakla kalmayıp önemli biyolojik değere sahip olan çekirdek 

kısmını da değerlendirmeyi amaçladık. Çekirdek kısmında bol miktarda yağ, karbonhidrat ve protein 

oranları açısından zengin olması nedeniyle hayvanlar için yem veya küspe olarak kullanılmasını 

yaptığımız incelemeler ve değerlendirmeler sonrası anladık. Ülkemizde artan yem fiyatları ve bunun 

sonucunda oluşan et hayvanı ve süt hayvanı yetiştiricilerinin iflaslarını engellemek amacıyla 

kullanıma sunacağımız bu ürün ile hem yem fiyatlarını düşürecek hem de et ve süt fiyatlarını 

dengelemek ve herkesin alacağı fiyatlara indirgemek gibi bir hedefimiz mevcuttur. Böylece hünnap 

meyvesinin hem etli kısmından hem de çekirdek kısmından yararlanılarak çok amaçlı kullanmayı 

hedefliyoruz böylece ülkemizdeki yem kullanan ve hayvanları için yem üreten üreticimize de destek 

olmayı hedefliyoruz. Bütün bu olumlu ve gelirimizi arttırıcı özelliklerden bahsederken en önemli 

adımımız ise hünnap dikimini ve yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaktır. Çiftçimiz ve hayvan eti ve sütü 

üreticilerimiz hünnap meyvesi yetiştirerek hem kendi yemini üretecek hem de hünnap meyvesi 

üreterek ülke gelirine fayda sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tablo 1. Hünnap Besin İçerikleri Tablosu 

BESİN DEĞERİ 100 gr 

Enerji (kcal) 
 

79 

Karbonhidrat (gr) 
 

20.5 

Yağ (gr) 
 

0.2 

Protein (gr) 
 

1.2 

Demir (mg) 
 

0.5 

Fosfor (mg) 
 

23 

Sodyum (mg) 
 

3 

Kalsiyum (mg) 
 

21 

Potasyum (mg) 
 

250 

Vitamin A (mg) 
 

40 

Vitamin C (mg) 
 

69 
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2. Problem/Sorun: 

Günümüzde, gelişen teknoloji, kentleşme ve kadının iş hayatına katılımı, bireylerin besin seçimi ve 

yemek yeme alışkanlıklarını büyük ölçüde etkilemektedir. Ev dışı uğraşları artan aile bireyleri, 

beslenmeye daha az zaman ayırmakta, gereksinimlerini genellikle ayaküstü veya atıştırmalık 

besinlerle gidermektedir. İnsanlarımız daha çok doğal ve sağlıklı yiyecekler tüketme isteği gün 

geçtikçe artmaktadır. Çeşitli hastalıklara iyi gelen, vitamin ve mineral deposu olan, kolay yenilebilir 

ve diyete yardımcı gıdalara yönelim her geçen gün artmaktadır. 

İnsan beslenmesinde, meyve ve sebzeler yoğun olarak tüketilmektedir. 

Bunlardan birisi de hünnaptır. Hünnap meyvesi yüksek miktarda tanen, müsilaj, niasin, pektin, doğal 

şeker, C vitamini ve bol miktarda bulundurduğu mineraller sayesinde diğer meyvelerde 

kıyaslandığında besin değeri daha yüksektir. Literatürde hünnap ile turşu, pekmez, çay, reçeli, 

sirkesi, vs. gibi ürünlerde kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve hünnabın özelliklerini, 

besin değerleri üzerinde yeni ürünler geliştirilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar çok sınırlı ve 

hünnabın özellikleri ve faydalarını tam olarak yansıtmamaktadır. Bu projede ise bu ürünlere yeni 

beş adet ürün ekleme yapılması hedeflenmiştir. Bunlar; Hünnap krema ve sos, hünnap ballı yoğurtlu 

meyveli yoğurt, hünnaplı meyveli yoğurt, hünnaplı cevizli kahvaltılık ezme ve hünnaplı fıstıklı 

kahvaltılık ezmedir.  

Bu ürünlerle sağlık, diyet, beslenmeye yardımcı ve atıştırmalık ürünler konusunda üretimler 

gerçekleştirilecektir. Elde edilen ürünlerde bazı kalite ve fonksiyonellik yönünden değerlendirmeler 

yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ürüne katma değer kazandırmak ve tarımsal kalkınmayı da 

sağlamak hedefler arasındadır. Bu projeden alınacak sonuçlar, ileriye dönük yeni projelerinde 

geliştirilmesi için öncülük edecektir. 

 Şekil 1. Dünya yem üretimi 

Bundan ziyade ise ülkemizde hayvancılık yapımı çok yaygın şekilde artmakta ve geliştirilmeye 

çalışılmaktadır ama hayvancılık yapan üreticilerin en büyük problem ise yem ve besin değeri iyi 

olan yemler bulmakta sıkıntı çekmeleridir. Bu üretim ile hayvancılık yapan üreticimize yol 

göstermek ve yem konusunda daha iyi seçimler yapmalarına olanak vermektir. Bu gibi yemler ise 

diğer yem üreticilerine teşvik olacağına inancımız tamdır. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında hünnap meyvesinden ürettiğimiz ürünler sağlık açısından sıkıntı 

çeken ve tüketemediği gıdaları tüketecek olan bireylere iyi gelecektir. Ayrıca hünnap yetiştiriciliği 

yapan ve yapmak isteyen üreticimize de destek olacak ve teşviki konusunda istekli olacaklardır. 

Ülkemiz açısından tarım sektörünün gelişiminde iyi derecede ilerleme kaydediliyorsa da hayvancılık 

konusunda da ilerlemek gerektiğini savunuyoruz. İşte bu yüzden bu sorunlara en önemli çözümün 

hünnap meyvesi ile geleceğine güvenimiz yüksektir. Hem hünnap meyvesi dikimini ve 

yetiştiriciliğini teşvik ederek hem de hünnap meyvesi çekirdeğinden hayvan yemi üreterek et ve süt 

27%

45%

20%

8%

Satışlar

Domuz Tavuk Geviş getiren Diğerleri
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konusundaki istikrarsızlığı ve fahiş fiyatları dengelemek en büyük hedeflerimiz arasındadır. 

 

Çözüm getirilecek diğer bazı problemlerde aşağıdaki gibidir:  

• Su tüketiminde israfın önlenmesi 

• Bilinçsizce ilaçlama yapılmasının engellenmesi 

• İş gücünün artması ve sermaye kaybı  

• Ekinlerin verimsizliği azaltılması 

• Bilinçsiz sulamadan kaynaklı toprakta verim azalması  

• Yangınlar ve toprağı nadasa bırakmak  

• Ekinlerin ezilmesinin önlenmesi 

 

   
Şekil 2. Çürümüş hayvan yemleri 

 

3. Çözüm  

Projede üretilen beş tane ürünümüz vardır. Ürünlerimiz ana maddesi hünnaptır. Yapı ve lezzeti 

oluşturmak için yardımcı maddelerimiz de mevcuttur. Yardımcı ürünlerimiz lezzet, aroma, 

kıvamlılık, antioksidan artırıcı, mineralce zengin vb. özellikler için kullanılacaktır. Bunlar süt, mısır 

nişastası, yumurta beyazı tozu, vanilin (toz), peynir altı suyu tozu, fıstık, ceviz, bal ve yoğurt 

kullanılacaktır. 

Projede genel işleyiş öncelikle; hünnapların içindeki çekirdekleri çıkarmakla başlar. Çekirdekleri 

çıkarılan hünnaplar blender veya dişli bir öğütücü alete alınır. Burada kıvamında öğütülen hünnaplar 

az da olsa dinlendirilir. Dinlendirilen hünnabımıza ise ürünlerimizi oluşturmak için gerekli yan 

ürünlerimizi, belirli ölçülerde koyulur. Yaklaşık beş farklı karışım elde edilir. Elde edilen karışımlar, 

karıştırma ünitelerine alınır. Buradan elde edilen karışmış ürünlerimizi dinlenme ünitesine getirilir. 

Dinlenen ürünlerimiz uygun ortama aktarılır ve ambalajlama bölümüne getirilir. Burada uygun 

ambalajlara sarılarak sağlıklı ve besleyici bir ürün üretimi gerçekleşmiş olacaktır. Ürünün ön 

denemesi yapılmış olup fotoğraflarla paylaşılacaktır. Yapmış olduğumuz bu projede kontrol amaçlı 

testlerde renk, koku, tat ve yapışkanlık son derece uygun çıkmıştır. Gıda olarak anlattığımız hünnap 

meyvesini çekirdek olarak ele alırsak etinden arındırılan hünnap çekirdekleri hafif kurutularak 

öğütme işlemine tabi tutulur. Öğütülen çekirdekleri yem olması için gerekli maddelerle karıştırılarak 

yem halini alması beklenir yem halini alan çekirdekleri küspe olarak ya da direk hayvanlara 

verilecek yem formuna kavuşmuş olurlar. 

Beslenme alışkanlıkları konusundaki sağlık eğilimi özellikle atıştırmalık ürünler, meyveli yoğurt 

ürünleri ve günün her saatin yenebilen ezmeler gibi ürünlerin pazarının önünde bir engel 

oluşturmaktadır. İnsanların sağlıklı beslenmeleri, vitamin ve mineral oranı çok iyi olan ürünleri 

tüketmesi için farkındalık yaratmak, şeker hastalarının, diyet yapanların, kan şekerinin ve yağının 

düzenlenmesine yarar sağlamak, bol C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini 
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sağlamak, kansere karşı önleyici, damar rahatsızlıklarına iyi gelen bu ürün ayrıca dişleri ve diş etine 

çok iyi gelmekte obeziteye karşı önlem almak için diyet amaçlı fonksiyonel ürün üretimi 

gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 

Ürünlerin vurgulanması gereken özellikleri, dünyadaki tıp trendlerini yakından izleyen, sağlıklı 

beslenme konusunda bilinçli olan ya da bilinçlenmeye çalışan hem kendini hem de aile fertlerinin 

doğal olmayan ürünlerle beslenmesi konusunda endişe duyan kişilerin atıştırmalık, krema ve sos, 

meyveli yoğurt ve ezmeler hakkında algısını değiştirebilecektir.  

Bu ürünlerin ihracatı, ülkemiz içindeki satılımı ve teşvikleri tarımsal alanda da kalkınmayı 

sağlayacaktır. Hünnap yetiştirilen yerler veya yetiştirilmeye elverişli bölgelerde teşvikler ve 

yetiştirme konusundaki eğitimler sayesinde tarımsal kalkınmaya çok büyük katkısı olacaktır. 

Bu projede planlanmış olan fikirler hammadde temini, ara üretim basamakları ve üretilen gıda ürünü 

ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Yapılan ürün tat, koku, renk ve kıvamlılık özelliklerini dikkate 

alınmış incelenmiş ve okuldaki arkadaşlara tat testi yapılmıştır. Bu tat testinden başarıyla geçen 

ürünlerimiz renk, koku ve kıvamlılığıda beğenilmiştir. Daha önce hiç uygulanmamış olan bu 

ürünlerimize ait bir kayıt veya dokuman bulunmamıştır. Fonksiyonellik ve uygulanabilirliği 

hakkında ise yapmış olduğumuz ürünler çok fonksiyonel özellikler göstermektedir. Çok büyük 

faydaları olan ürünler sağlık açısından ve beslenme açısından değerleri çok büyüktür. 

Uygulanabilirliği konusunda ise araştırmalar yapıldı. Yetiştirme, toplanma, fabrikaya kabul, üretim 

ve pazara sürme konusunda hiçbir engel veya sıkıntı yaşatmayacak olan bu ürünlerimizi 

uygulanabilirliği hakkında tam not almıştır. Maliyeti konusunda ise diğer üretilen atıştırmalık 

ürünler, meyveli yoğurt ve ezmelerden daha az maliyetli olacaktır. Kendine ait şeker oranı, su oranı, 

vitamin ve mineral oranı ayrıca faydalı özelliklerinin yüksek olması bakımından dışarıdan ilave 

edilen yan maddelere gerek kalmayacaktır. Bu da maliyetin daha düşük olacağına işarettir. Yem 

konusunda da atık olarak kullanılan çekirdeğin geri dönüşümü mali açıdan hem pozitif olacak hem 

de israfı önlemek adına bir adım olacaktır. Bu gibi ürünler yapmak isteyenler için en önemli kriter 

müşterinin veya arzın ne istediğidir. Son zamanlarda gelişen teknolojik gelişmeler, sağlıksız 

yiyeceklerin piyasaya sürülmesi ve insanların güvenin sarsılması gibi olumsuzlukları göz önüne 

alınarak bu ürünlerimizi ürettik. 
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Şekil 3. Proje kapsamında yapmış olduğumuz gıda ürünleri ve hayvan yemi (küspe) 

4. Yöntem 

Proje kapsamında beş adet ürünümüz ve hayvanlar için (et ve süt hayvanları) ürettiğimiz yemde 

(küspe) mevcuttur. Ürünlerimizin hammaddesi hünnaptır. Yem için ise ana madde hünnaptan çıkan 

çekirdeklerdir. Bu gıda ürünlerimize yapı, tat ve lezzet vermesi için yardımcı maddelerimiz de 

mevcuttur. Yardımcı maddeler tat, lezzet, aroma, kıvam, antioksidan arttırıcı, koruyucu, mineralce 

zengin vb. özellikler için kullanılacaktır. Bunlar yumurta beyazı tozu, mısır nişastası, süt, fıstık, 

ceviz, bal, vanilin (toz), peynir altı suyu tozu, yoğurt gibi yardımcı ürünler kullanılacaktır. 

Tasarladığımız projede genel olarak işleyiş öncelikle; hammadde kabulü ile başlar. Temizlenmiş ve 

yıkanmış hünnapların daha çekirdekleri çıkarılması için çekirdek çıkarma bölümüne aktarılır. 

Çekirdekleri çıkarılan hünnaplar dişli öğütücü ve palpere alınır. Burada kıvamında öğütülen 

hünnaplar az da olsa dinlendirilir. Dinlendirilen hünnaplar pompa yardımıyla diğer yardımcı 

ürünlerle karıştırılmak üzere karıştırma ünitesine alınır. Burada belirli ölçülerde koyulan yardımcı 

ürünler ile yaklaşık beş farklı ürün elde edilir. Buradan elde edilen ürünler dinlenme ünitelerine 

getirilir. Burada belirli bir süre bekleyen ürünler çeşitli bozulmalar olmaması ve zararlı 

mikroorganizmaları bertaraf edilmesi için pastörizasyon bölümüne aktarılır. Pastörize edildikten 

sonra ise en önemli kısım olan evaporasyon bölümüne getirilen ürünler burada şeker ve meyve 

özsuyunun birbirine bağlanması sağlayarak kıvamı arttırır ve yüksek sıcaklık sayesinde ise briksi 

uygun hale gelir. Bu üniteden çıkan ürünlerimiz uygun ortamlarda kavanozlara doldurulup ve 

kapatılarak sevkiyata hazır hale getirilir.  

Gıda ürünlerinin üretim yöntemini anlattığımız projenin bu kısmında ise yem (küspe) üretimine 

bakılacak olursa; çekirdekleri çıkarılan hünnaplardan arta kalan sadece ilk olarak içinde 

bulunabilecek olan sap ve çöplerden arındırılır. Sonra kondisyonlama bölümüne alınan çekirdekler 

burada bir dizi işlemlerden geçirilerek kırma ünitesine alınır. Burada çekirdeklerin boyutu 

küçültülerek yem olmaya hazır hale getirilir. Boyutu küçülen çekirdek parçaları prese gelerek yağı 

çıkartılır. Burada işlem dolayısıyla sıcaklığı artan yem soğutma kısmına alınarak sıcaklığı düşürülür. 

Bu işlemden son haline alarak hünnap çekirdeği küspesi olur. Bundan sonraki işlemde paketlenerek 

sevkiyata hazır hale getirilir. Proje yönteminin bu kısmına kadar anlattığımız bölümü tasarladığımız 

ürünleri anlatmaktadır. Projenin genelinde en büyük düşüncemiz ise hünnap meyvesinin 

yaygınlaştırılması ve dikimini artırarak, hem bölge çiftçisini kalkındırarak üretimi arttırmak hem de 

adı ülkemizde ve dünyada fazla duyulmayan bu meyveyi tanıtıp ürünleri üreterek milli gelire fayda 

sağlamaktır. 
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4.1. Üretim Akış Şeması (Genel) (Tüm Gıda Ürünleri için) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMMADDE GİRİŞİ 

KONVEYÖR BANT 

YIKAMA (15-200C) (10-15dk) 

TEMİZLEME-AYIKLAMA 

BANDI (MANUEL) 

ÇEKİRDEK ÇIKARMA 

EĞİK TİP ELEVATÖR 

PALPER (20-25 dk) 

YARDIMCI MADDELER 

POMPA 

SU 

DUŞLAMA

A 

CEVİZ 

SÜT 

BAL 

VANİLİN (TOZ) 

FISTIK 

PEYNİR ALTI SUYU 

TOZU 

MISIR NİŞASTASI 

BAL 

YOĞURT 

YUMURTA BEYAZI 

TOZU 

ÇEKİRDEK 

KARIŞTIRMA ÜNİTESİ 

(20-25 dk) (30-35 0C) (120-150 d/dk) 

SAP VE ÇÖP ALIMI 

(OTOMATİK) SAP VE ÇÖP 

TAŞ, KUM VE 

YAPRAK VB. 

ÇÜRÜK VE 

ELVERİŞSİZ 

MEYVE 

HAYVAN YEMİ 

ÜRETİMİ İÇİN 

MAKİNEYE 

ALINMASI 

PASTÖRİZASYON (90 OC-15 SN) 



8 

 

   

 

 

 

  

KAPAMA (HERMETİK) 

METAL DEDEKTÖR 

ETİKETLEME 

TARİH KODLAMA 

EMNİYET BANDI 

SHRİKLENME 

PAKETLEME 

DEPO(8-15°C) SEVKİYAT 

AMBALAJ 

MATERYALİ 

KAVANOZ YIKAMA ATIK 

SU 

DOLUM YAPMA 

KURUTMA TÜNELİ 

SOĞUTMA TÜNELİ  

EVAPORASYON (65 0C) (60-65 Bx) 

15 dakika 30-

35°C 
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Beslenme alışkanlıkları konusundaki sağlık eğilimi özellikle atıştırmalık ürünler, meyveli yoğurt 

ürünleri ve günün her saatin yenebilen ezmeler gibi ürünlerin pazarının önünde bir engel 

oluşturmaktadır. İnsanların sağlıklı beslenmeleri, vitamin ve mineral oranı çok iyi olan ürünleri 

tüketmesi için farkındalık yaratmak, şeker hastalarının, diyet yapanların, kan şekerinin ve yağının 

düzenlenmesine yarar sağlamak, bol C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini 

sağlamak, kansere karşı önleyici, damar rahatsızlıklarına iyi gelen bu ürün ayrıca dişleri ve diş etine 

çok iyi gelmekte obeziteye karşı önlem almak için diyet amaçlı fonksiyonel ürün üretimi 

gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 

    

Ürünlerin vurgulanması gereken özellikleri, dünyadaki tıp trendlerini yakından izleyen, sağlıklı 

beslenme konusunda bilinçli olan ya da bilinçlenmeye çalışan hem kendini hem de aile fertlerinin 

doğal olmayan ürünlerle beslenmesi konusunda endişe duyan kişilerin atıştırmalık, krema ve sos, 

meyveli yoğurt ve ezmeler hakkında algısını değiştirebilecektir. Bu ürünlerin ihracatı, ülkemiz 

içindeki satılımı ve teşvikleri tarımsal alanda da kalkınmayı sağlayacaktır. Hünnap yetiştirilen yerler 

veya yetiştirilmeye elverişli bölgelerde teşvikler ve yetiştirme konusundaki eğitimler sayesinde 

tarımsal kalkınmaya çok büyük katkısı olacaktır. 

 

Gıda konusundaki önemli yerleri belirttikten sonra yem konusuna gelecek olursak dünyada ve 

ülkemizde yem sorunu ve fiyatların çok yüksek olması sorunsalı büyük yer kaplamaktadır. Hayvan 

besicileri hem et hem de süt olsun yem konusundaki dertleri her geçen gün artmaktadır. Yapmış 

olduğumuz yeni teknikler ve yeni mamuller ile yem fiyatlarını düşürüp üreticimize destek olmayı 

planlıyoruz. Hünnap meyvesinin daha çok yaygınlaştırılması ve faydalarının yüzbinlere ulaşması 

için projemizi daha çok geliştirme hedefindeyiz. Sanayiye uygulanması konusunda da var 

gücümüzle çalışmak istiyoruz. 

 

4.2. Hünnap Çekirdeğinden Hayvan Yemi Üretimi Akış Şeması 
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Akım Şeması Açıklama (Gıda ürünleri için) 

Hammadde Kabulü: Hünnap krema sos ve hünnap ballı cevizli ezme için gerekli özellikleri taşıyan 

hünnaplar kontrolleri yapılarak fabrikaya alınır. Bir sonraki aşama için konveyör bandına verilir. 

Konveyör Bandı: Kontrollü yapılan hünnaplar konveyör bandı aracılığıyla bir sonraki aşamaya 

aktarılır. 

Yıkama: Konveyör bandı ile üretime alınacak olan hünnaplar önce yıkanarak üzerinde toz, toprak, 

yabancı madde ve zirai ilaç kalıntılarından arındırılır. (15-20 0C) (10-15 dk) 

Ayıklama-Temizleme: Yıkanan hünnaplar ayıklama ve temizleme bandında işçiler tarafından 

seçme işlemi yapılır. Yatay tip elevatör yardımı ile hünnaplar çekirdek çıkarma makinesine alınır. 

(Manuel) 

Çekirdek Çıkarma: Yıkama ve ayıklama bandında çekirdek çıkarma makinesine gelen hünnap 

meyvemiz burada, ilerde üretimde sıkıntı çıkarmamasını sağlamak için çekirdeklerinden ayrılır. 

Çekirdekleri çıkarılan meyveler eğik tip elavatörle palper makinesine alınır. 

Palper: Hünnaplar palperden geçirilerek pulp elde edilir ve pompa vasıtasıyla karıştırma ünitesine 

alınır. (20-25 dk) 

Karıştırma Tankı: Karıştırma tankında hünnap pulpu, yumurta beyazı tozu, mısır nişastası, süt, 

fıstık, ceviz, bal, vanilin (toz), peynir altı suyu tozu ve yoğurt gibi ürünler karıştırılarak elde edilir. 

Beş farklı ürün olduğu için hepsi farklı alanlarda ve kendi yardımcı ürünleri ile karıştırılır. 

(20-25dk) (30-35 0C) (120-150 d/dk) 

Evaporasyon: Bu işlemde şeker ve meyvenin özsuyunun birbirine bağlayarak kıvamın arttırılması 

ve yüksek sıcaklıkta suyun uçurulması ile uygun brikse getirilmesi için uygulanan işlemdir. (650C) 

(60-65 Bx) 

Pastörizasyon: Dolum işleminden önce mikrobiyal yükü azaltmak için bu işlem gerçekleştirilir. (90 
oC–15sn) 

Kavanoz Yıkama: Kavanozların yıkama işlemleri gerçekleştirilip doluma hazır hale getirilir. 

Dolum: İstenilen kalite kriterleri sağlandıktan sonra hazır olan hünnap krema sos ve hünnap ballı 

cevizli ezme dolum makinesine alınır ve burada kavanozlara dolum gerçekleştirilir.  

Metal Dedektör: Cam kavanozlar dolum makinesinde dolum yapıldıktan sonra metal dedektörden 

geçirilir. Üretim aşamasında çalışanlardan veya makinenin kendi parçasından düşmesine önlem 

alınarak kontrol edilir. 

Kapak Kapatma: Hermetik şekilde kapatma işlemi gerçekleştirilir. En önemli noktalardan biri de 

sıcak kapak kapatma işlemidir. 

Soğutma Tüneli: Evaporasyondan sonra sıcak dolumu gerçekleştirilen kavanozlar soğutma tüneline 

alınır. Bu işlem ortalama 15 dakika sürer ve sıcaklık 30-35 ℃’ye kadar düşürülür. 

Kurutma Tüneli: Kavanozlar soğutma tünelinden çıktıktan sonra etiketlemenin yapılabilmesi için 

sıcak, temiz havanın üflendiği kurutma bandından geçirilir. 

Etiketleme-Emniyet Bandı: Tüketicinin ürün içeriğini öğrenmesi önemli kalite faktörüdür. Bu 

yüzden etiketleme işlemi yapılır ve ürün güvenliği için emniyet bandı kavanozlara takılır. 

Tarih Kodlama: Ürünün ambalaj ve etiket yüzeyine son kullanma tarihi, üretim tarihi, ağırlık ve 

benzeri bilgilerin kodlanmasına yardımcı olur. 

Shiriklenme: Sevkiyatın kolayca gerçekleştirilebilmesi için ürünlerin parti parti paketlenmesi ile 

gerçekleştirilir. Shirikleme yapılıp 8-15℃’de depolaması yapılır.  

Sevkiyat: Hazır olan ürünlerin son kontrolleri yapılarak ve uygun sıcaklıktaki araçlara konularak 

(frigofirik) siparişe verilmesi olarak tanımlanır. 

 

KÜSPE ÖĞÜTME 

HÜNNAP ÇEKİRDEĞİ 

KÜSPESİ 

SEVKİYAT PAKETLEME 
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Akım Şeması Açıklama (Hünnap çekirdeği küspesi için) 

Hünnap Çekirdeği: Meyve etlerinden kurtulan çekirdekler yem olması için küspe üretme bloğuna 

gelirler. 

Temizleme: Sisteme gelen hünnap çekirdekleri içindeki taş, odun vs. benzeri fazlalıklarından 

arındırılır ve yem olması için yoluna devam eder. 

Kondisyonlama: Fiziksel muayenede hataları önlemek ve üretimde elyafın işlenmesini 

kolaylaştırmak için belirlenmiş bir nem düzeyine getirme işlemidir. 

Kırma: Belirli nem düzeyine gelen hünnap çekirdekleri küspe olabilmesi için en önemli kısım olan 

kırma bölümüne getirilir ve bu işlem gerçekleşerek çekirdeğin boyutu küçültülür. 

Kabuk Ayırma: Kırma sonucu çekirdekte meydana gelebilecek olan kabukları ileri ki işlemlerde 

ürünün homojenliğini ve özelliklerini bozmaması için yapılması gereken işlemler bütünüdür. 

Expeller Pres: Expeller presleme (yağ presleme olarak da adlandırılır) yağı çıkarmak için mekanik 

bir yöntemdir hammaddelerden. Hammaddeler yüksek basınç altında tek adımda sıkıştırılır. Gıda 

yağlarının ekstraksiyonu için kullanıldığında, tipik hammaddeler, prese sürekli bir beslemeyle 

sağlanır. Hammadde preslenirken sürtünme ısınmasına neden olur. Daha sert somunlar durumunda 

(daha yüksek basınçlar gerektirir) malzeme 60 0C sıcaklıkları aşabilir. 

Küspe Soğutma: Presleme sonucu sıcaklığı artan küspenin sıcaklığının düşürülmesi işlemidir. 

Sıcaklığı 40-45 0C’ye kadar düşürülür. Nem oranı %2’ye kadar düşürülür.  

Küspe Öğütme: Soğutma bölmesinden çıkan küspe daha ince kıyımlar için öğütme bölümüne gelir. 

Bu bölmede ise daha ince olarak çıkan küspe hayvanların yiyeceği hale getirilir. Kimi işletmeler 

palet küspe yem üretiyor ama biz proje kapsamında maliyeti azaltmak için ince kıyılmış olarak 

üretilen küspeyi üretmeyi hedefliyoruz.  

Hünnap Çekirdeği Küspesi: Çeşitli işlemlerden geçen hünnap çekirdeği artık hayvanlara verilecek 

bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Küspe olarak karşımıza çıkan bu ürün paketlenerek sevkiyata 

hazır hale getirilecektir. 

Paketleme: Hazır hale gelen küspe dağılmaması ve tüketiciye daha iyi bir şekilde ulaşması için 

paketleme kısmına gelir ve paketlenir. 

Sevkiyat: Paketlenen küspeler gerekli kontroller yapılarak tüketicilere gönderilip üründen 

faydalanmaları sağlanıyor. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz ulusal ve uluslararası kategori kapsamına girmektedir. Daha önce tasarlanan ve hatta 

yapılan ürünlerde eksiklikler görülmektedir. Sağlık, diyet, beslenmeye yardımcı, antioksidan 

bakımından düşük ve en önemlisi de değişen teknolojik gelişmeler, iş yoğunluğu ve ağır tempolar 

arasında atıştırmalık ve doğal gıdalar mevcut değildi. Tasarlamış olduğumuz bu gıda ürünlerinde 

saymış olduğum özelliklerin hepsini giderici ürünler mevcuttur. Hünnap krema ve sostan yapılan 

atıştırmalıklar şeker hastaları için ve normal insanlar için yapılan yoğurtlu meyvelerimiz spor ile 

uğraşan ve diyetteki kişiler için ezmelerimiz doğal ve hızlı atıştırmalar için gayet uygundur. Bu 

projede tasarladığımız ürünlerimizi patent alma olasılığı çok yüksek ürünlerdir. Krema ve sosu daha 

önce hiç yapılmamış ve bundan atıştırmalık ürünler yapılmamıştır. Diğer ürünler içinde keza aynı 

şeyleri söyleyebiliriz. Daha önce hiç birisi yapılmamıştır. Yaptığımız ürünler antioksidan ve 

minerali bolca bulunan ürünlerdir bu özellikleri sayesinde de oldukça önemlidir. C vitamini, 

karotenoidler, fenolik bileşikler, antioksidan maddeler ve özellikle potasyum ve demir gibi 

mineraller bakımından zengin bir kaynak olan kurutulmuş hünnap meyvelerinin suda kaynatılıp 

içilmesi ile de mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılması önerilmektedir. 

Türkiye’de hünnap üretimi 2018 yılında 792 ton iken 2019 yılında 960 ton ağırlığa ulaşarak %21,2 
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büyüyerek ülkemizde en büyük gelişmeyi gösteren sert çekirdekli meyve olarak kayıtlara geçmiştir. 

İl olarak baz alınır ise 281 ton ile Amasya ilk sırada yer alırken onu 204 ton ile Antalya ikinci, 136 

ton ile Denizli üçüncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye önemli hünnap üreticisi bir ülke olarak çekirdeklerinden kabuğuna hiçbir parçasını israf 

etmeden kullanılan nadir ülkelerdendir ve bizde bunun devamı olarak sıfır atık konsepti ile 

meyveden yüzde yüz verim alıyoruz. Sert çekirdekli meyve türlerinin en önemlilerinden olan 

hünnap ağustos ayının sonundan ekim ayının sonuna kadar uzun bir süre hasat edilmektedir. Ayrıca 

toplandıktan sonra güneşte kurutulan hünnap meyveleri iyi saklanma şartı altında uzun süre 

dayanabilmesi, nakliye elverişliliği ve taze tüketim gibi özelliklerinden ayrıca komposto, marmelat 

ve sirke şeklinde de değerlendirilebilmesi önemini daha da arttırmaktadır. 

Beslenme alışkanlıkları konusundaki sağlık eğilimi özellikle insanların daha sağlıklı yiyecekler 

tüketmesine sebep olmuştur. Yapmış olduğum ürünü 7’den 70’e herkesin tüketeceği hale getirmek 

oldukça önemli idi. Çok çeşitli ve çok yararlı özellikleri olan bir hammaddeden ürettiğimiz ürünü 

küçük yaşlardaki çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar dahil olmak üzere her yaş sınıfından insan 

tüketebilir haldedir. Yüksek vitamin ve mineral değerleri sayesinde çocuklar ve yaşlılar için, diyet 

yapmak isteyenler için düşük kalorili ve doyurucu özellikleri, sindirim sıkıntısı çekenler için 

sindirim kolaylaştırıcı ve daha birçok özellikleri sayesinde insanların tüketimine açıktır. 

 

Bu projede kullandığımız ana maddemiz, yan maddelerimiz ve elde ettiğimiz ürünleri göz önüne 

alırsak çeşitli teknolojik alanları kullandık bunlar; meyve ve sebze teknolojisi, süt ve süt ürünleri 

teknolojisi, sağlık alanı, beslenme ve diyetetik gibi alanlarla ilgilidir. Gıda konusundan ziyade 

hayvancılık ve yem konusunda da dünya üzerinde henüz yapılmadığını araştırmış ve tasdik 

etmekteyiz. Bu gibi hem hayvancılık ile geçimini sağlayan küçük ailelere hem de ihracat yapan 

büyük işletmelere bu gibi yemlerin uygun olacağı konusunda hem fikiriz ve gerekli desteği 

gördüğümüz takdirde ise üretime geçmesini çok önemli bulmaktayız. Bu gibi meyve atığı olarak 

kullanılan çekirdeklerin tekrar değerlendirilmesi bizim için hem israf engeli olmakta hem de piyasa 

ve üreticimize destek sağlamaktadır. Artan süt ve et fiyatları sebebi ile dar gelirli aileler daha az 

tüketebildikleri kırmızı et ürünlerini azalan yem fiyatları sayesinde daha çok tüketeceklerine garanti 

edebiliriz. Araştırmalarımıza göre yurt dışında da bulunmayan bu gıda ürünleri ve küspe yemi 

sayesinde hem ürünlerin adını tanıtmak istiyor hem de ülkemizin ihracat gelirlerini arttırarak bunu 

yapan ilk mühendislerden olmak istiyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizdeki ürünler üretilmiş ve hazır şekildedir. Üretimi ev ortamında gerçekleştirilip denenmiş 

ve gayet başarılı olunmuştur. Patentini alıp sanayi üretimine de geçmek için uğraş vermekteyiz. 

Projede kullanılan alet ve ekipmanların teminini de kolay bir şekilde ayarlayabilmemiz en büyük 

avantajlarımızdandır. Proje hali hazırda dünyada ve ülkemizde hiç üretilmemiş ürünler ve yemler 

olması dolayısıyla uygulanabilirliği gayet sade ve önü açık bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yapılan 

işlemlerde steril ve özenli bir üretimi kendimize kılavuz almaktayız. Günümüzde sağlıklı ve doğal 

gıdalara artan ilgi ve yem fiyatlarındaki artış sebebi ile hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir 

soruna çözüm için verimli bir üretimi esas alarak uygulamak istiyoruz. Tasarladığımız ürünler 

ülkemizin hünnap zenginliğiyle üretilebilecek kapasitededir. Ancak daha çok üretim gerçekleştirip 

yerel halkada tarımsal konuda destek olarak onlarında büyümesine katkıda bulunmak 

uygulanabilirlik olarak büyük önem arz etmektedir. Proje yürütücüsünün ve danışmanın bu alandaki 

deneyimleri göz önüne alındığında proje kolay uygulanabilir ve yaygınlaşabilir potansiyeldedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizi iki şekilde üretmeyi hedefliyoruz. Birisi ev ortamında diğeri ise sanayi üretimi şeklinde, 

ev ortamında üretimi gerçekleştirdik ve gayet başarılı sonuçlar almayı başardık. Üniversitede 

denettiğimiz 20 arkadaştan da gayet olumlu cevaplar geldi. Evde yaptığımız ürünler maksimum 90-

100 TL civarı tuttuğunu hesapladık. Sanayi üretimi için ise aşağıdaki tabloda belirtildiği 

maliyetlerde makine ve ekipman fiyatları tutuyor. Evde ürettiğimiz gıda ürünlerin üretimini yaptık. 

Lezzetli ve verimini gayet güzel ayarlamayı başardık. Aynı lezzeti ve verimi de sanayi üretimi 

sonucu oluşacak gıda ürünleri için de tahmin ediyoruz.  

Tablo 7.1. Gıda Ürünleri İçin Malzeme ve Fiyat Tablosu 

NO Malzeme Adet Birim Fiyat (TL) Toplam Fiyat (TL) 

1 Hammadde Yıkama Havuzu 2 3500 7000 

2 Konveyör Bant 4 3000 12000 

3 Palper 2 5500 11000 

4 Vakumlu Kazan (Evaporatör) 2 10000 20000 

5 Çekirdek Çıkarma Makinesi 3 4000 12000 

6 Dolum Makinesi 4 13000 52000 

7 Kavanoz Besleme Tepsisi 2 2500 5000 

8 Kavanoz Kapatma Makinesi 2 3500 7000 

9 Kavanoz Çalkalama Makinesi 2 4800 9600 

10 Soğutma Tüneli 2 8750 17500 

11 Kavanoz Etiketleme Makinesi 2 9000 18000 

12 Kavanoz Emniyet Bandı 2 2750 5500 

13 Kavanoz Tarih Kodlama 2 2500 5000 

14 Otomatik Shrink Makinesi 2 2400 4800 

15 Kavanoz Konveyörü 10 1200 12000 

16 Metal Dedektör 2 8200 16400 

17 Gıda Ürünü Pompası 5 1500 7500 

18 LNG Tankı 3 6500 19500 

19 Kavanoz Kurutma ve Yıkama 

Makinesi 

2 22000 44000 

20 Jeneratör 2 15000 30000 

21 Eğik Tip Elevatör 3 2800 8400 

22 Seçme Bandı 4 2000 8000 

23 Karıştırma Ünitesi 3 6000 18000 
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24 Kurutma Tüneli 2 7500 15000 

25 Stok Tankı 4 5000 20000 

26 Pastörizatör 2 15000 30000 

27 CIP Sistemi 2 12000 24000 

28 Sap Çöp Alım Makinesi 2 3000 6000 

29 Buhar Kazanı 2 9500 19000 

                                                                                                                        TOPLAM: 454600 TL 

Sanayii üretimi için proje her yılı kapsamaktadır. Proje tahmini bütçesi personel hariç kullanılacak 

aletler ortalama 454600 TL’dir. Personel bütçesi ise yıllık çalışma döneminde toplam 345680 TL 

olarak hesaplanmıştır. Toplamda yaklaşık 800280 TL bütçe tahmini yapılmaktadır. Personel 

harcamaları tüm projeye yayılmış olarak her ay düzenli olarak gerçekleşecektir. Malzemeler 2 aylık 

süreçler olarak hesaplanan ilk ve ikinci dönemler de temin edilecektir. Alet ve ekipmanlar ilk ay 

hepsi temin edilecektir. Piyasada tasarlanan projeye benzer sistem bulunmamaktadır. Proje malzeme 

listesi bir prototip sistem kurmak için minimum miktarlardan ve üründen oluşmaktadır. Tüm liste 

proje için önem arz eden ürünlerden oluşmaktadır. 

Tablo 7.2. Hayvan Yemi (Küspe) İçin Malzeme ve Fiyat Tablosu 

30 Temizleme Makinesi 1 2200 2200 

31 Kondisyonlama Makinesi 1 7500 7500 

32 Kırma Makinesi 2 4500 9000 

33 Kabuk Ayırma Makinesi 1 3500 3500 

34 Expeller Pres 1 8500 8500 

35 Küspe Soğutma 1 4000 4000 

36 Küspe Öğütme 1 4100 4100 

37 Paketleme Makinesi 2 2850 5700 

                                                                                                                      TOPLAM: 44500 TL 

Sanayi üretimi için yukarıda hesapladığımız gıda ürünleri için şimdi de yem üretimi için gerekli 

malzemeleri ve teçhizatları yazıp fiyatlarını piyasadaki diğer tüm makinelerle karşılaştırarak 

gösterdik. Yem üretimi için ise proje bir yıl süreyi kapsamaktadır. Proje tahmini bütçesi (yem için) 

personel hariç kullanılacak aletler ortalama 44500 TL’dir. Personel bütçesi ise 1 yıllık çalışma 

döneminde toplam 175250 TL olarak hesaplanmıştır. Toplamda yaklaşık 219750 TL bütçe tahmini 

yapılmaktadır. Personel harcamaları tüm projeye yayılmış olarak her ay düzenli olarak 

gerçekleşecektir. Malzemeler 1 aylık süreçler olarak hesaplanan ilk ve ikinci dönemler de temin 

edilecektir. Alet ve ekipmanlar ilk ay hepsi temin edilecektir. Piyasada tasarlanan projeye benzer 

sistem bulunmamaktadır. Proje malzeme listesi bir prototip sistem kurmak için minimum 

miktarlardan ve üründen oluşmaktadır. Tüm liste proje için önem arz eden ürünlerden oluşmaktadır. 
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Şekil 4. İş-Zaman Grafiği 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesinde tüketiciler, hayvan besicileri (et ve süt), yem üreticileri ve çiftçiler 

vardır. 7’den 70’e herkesin tüketebileceği gıda ürünlerini üretip tüketicilerle buluşturmak en büyük 

hedefimizdir. Ayrıca hünnap meyvesinin sağlık açısından da önemini kavramak için tüketimini 

yaygınlaştırıp şeker hastaları, kilo vermek isteyen hastalarımız, sindirim zorluğu çeken hastalarımız, 

grip ve grip benzeri hastalığa yakalanmış hastalarımız, kemik ve diş sağlığını korumak isteyen 

hastalarımız, kanser ve karaciğer hastalıklarından korunmak isteyen insanlarımız ve daha birçok 

hastalığa iyi gelen hünnap meyvesi sayesinde bu hastalarımıza bu gibi ürünlerle ulaşmak istiyoruz. 

Gıda ürünlerinin yanı sıra çekirdekten ise küspe yemi üreterek hayvan besicilerinin zor durumuna 

rahat bir nefes olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Artan yem fiyatları hem besicileri hem de 

tüketicileri etkileyip, et ve süt fiyatlarındaki fahiş fiyatları azaltarak ülke insanımıza ve dünyaya 

nefes olmak istiyoruz. En büyük hedef kitlemiz ise çiftçilerdir. Hünnap üreticileri veya hünnap dikip 

yetiştirecek olan insanlarımız hem kendisi kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunarak 

verimi daha çok artacak olan bu projemiz büyük önem arz etmektedir. 

 

9. Riskler 

Riskleri belirlerken tablodan yararlanarak daha açık bir şekilde ifade etmeye çalıştık. Ürettiğimiz 

ürünler gıda ürünleri olduğu için insan sağlığına daha dikkat edilmesi gerekliliğini vurgulamaya 

özen gösterdik. Hayvanlar için de gerekli yemleri üretirken dikkate aldığımız riskli alanlar 

mevcuttur. Bu risklere ek tedbirler ve düzenleyecek olan sorumlu personelleri de yazmaya özen 

5.01.2019 15.04.2019 24.07.2019 1.11.2019 9.02.2020 19.05.2020

İlk fikrin ortaya atılması

Araştırmaların başlangıcı

Bilgilerin tamamlanması

Ürünlerin araştırılması

Tamamlama ve içerik
belirlenmesi

Ürün yapımı

Ürünün yapılışı ve
denenmesi

Ürünlerin kontrolleri ve
testleri

Ürünlerin son halini alması
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gösterdik. Aşağıdaki tabloda bu projenin riskli bölümleri gösterilmiş ve açıkça ifade edilmiştir. 

Ayrıca olasılık ve etki matrisi planını da ekledik. 

Tablo 9.1. Gıda ve Yem Ürünleri İçin Riskler ve Düzeltici Faaliyet Tablosu 

Proses 

Basamağı 

Tehlike Önleyici 

Tedbir 

 

Kritik 

Limit 

İzleme 

Prosedürü 

İzleme 

Sıklığı 

Düzeltici 

Faaliyet (B 

planı) 

Sorumlu 

Hammadde 

Kabul 

-Yetersiz 

olgunlaşma  

- Böcekler 

tarafından 

zarar görmüş 

olma  

- Mikrobiyal 

Bozulma 

- Kuru ve 

susuz şeklinde 

olması 

- Güvenilir 

tedarikçilerle 

iş birliği 

- Uygun 

şartlarda 

sevkiyat ve 

muhafazası 

- Gözlem ve 

ölçüm 

yapılarak 

kabulü 

Tüketilebil

ir olması 

-Ham 

madde 

kabul 

şartları 

-Her 

madde 

kabulü 

-Tedarikçiye 

iade ve tedarikçi 

denetimi 

- Hammadde 

taşıyan araç 

kontrolü 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Yıkama - Kirlilik 

unsurları 

 - Zirai ilaç 

kalıntısı 

(pestisitler) 

- Mikrobiyal 

kirlilik 

- Temiz 

basınçlı su 

ile yıkama 

(duşlama) 

- Su 

tanklarında 

yıkama 

 - Yıkama 

işleminin 

denetimi  

- Her 

sevkiyatta 

- Yıkama 

işleminin 

kontrolü 

- Yıkama 

suyunun 

kontrolü 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Ayıklama - Çürük ve 

elverişsiz 

meyve seçme 

- Sap, çöp ve 

yaprak alımı 

- İyi bir 

ayıklama  

- Ayıklama 

sensörü 

kullanma  

 - Ayıklama 

işleminin 

denetimi 

- 1 saat 

arayla  

- Bant hızının 

kontrolü  

- Personelin 

kontrolü 

- Sensör 

kontrolleri 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Küf -Mikrobiyolojik 

bulaşma 

 

- Meyvenin 

olgunluk 

derecesine 

ulaştığında 

hasat edilmesi 

 

- Türk 

Gıda 

Kodeksine

göre 

belirlenen 

sınırlar 

(102-103 

kob/g) 

 

- Ham 

madde 

kabulünde 

küf 

kontrolünü

n 

yapılması 

 

- Her 

partide 

 

- Türk Gıda 

Kodeksine göre 

maksimum 

limitin üstünde 

olan ürünün 

reddedilmesi 

 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Depolama -Küflenme ve 

su kaybı 

- Böcek ve 

kemirgen 

kaynaklı 

bulaşmalar 

- Sıcaklık, 

nem ve bağıl 

nem 

değerleri  

kontrol 

altında 

tutulur. 

- Sensör 

kullanma  

-Depo 

sıcaklığı 0-

4℃, depo 

nemi %85-

90 

olmalıdır. 

Hammadd

e depolama 

şartları 

-Her 

hammadde 

kabulü 

-Havalandırma 

sisteminin 

kullanılarak 

uygun depo 

koşullarının 

sağlanması 

- Düzenli 

ilaçlama ve 

kapan kurma 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Briks - Briks 

seviyesine 

bağlı olarak 

asitlik derecesi 

- Üretim 

sonunda 

asitliğin 

ayarlanması 

- Briks 

değerinin 

60-65 

arasında 

olması 

- Partinin 

belirli 

yerlerinde 

refraktome

tre ile 

ölçüm 

- Her parti - Briksin yüksek 

olması 

durumunda 

asitliğin 

seyreltilmesi 

 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 
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Çekirdek 

Çıkarma 

- İstenmeyen 

tat değişimleri 

- Ürün içinde 

istenmeyen 

katı 

parçacıklar 

- Tehlikeli 

olabilecek 

bozulmalar 

- İyi bir 

ayıklama 

sistemi 

- Çekirdek 

algılayıcı 

sensörler 

- Ürünün 

içine 

çekirdek 

girmemesi 

- Çekirdek 

çıkarma 

işleminin 

denetimi 

- 30 dakika 

arayla 

- Çekirdek 

çıkarma 

işleminin 

kontrolü  

- Çekirdek 

algılayıcılarının 

kontrolleri 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Palper - Posa ve 

suyun tam 

olarak 

ayrılmaması 

- Ürünün ezme 

haline 

gelmemesi 

- Presleme 

yardımcı 

maddelerinin 

kullanımı 

- Ürünün 

kabuk ve iri 

liflerden 

arındırılması 

- Tortu 

varlığının 

kontrolü 

Her parti - Palper 

sisteminin 

kontrolü  

- Kabuk ve iri 

parça kontrolü 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Evaporasyon - İstenilen 

suyun 

uçurulamamas

ı 

- HMF 

oluşumu 

- 65 0C 

sıcaklığa 

ulaşılamaması 

durumunda 

mikroorganiz

ma gelişimi 

- Sıcaklık 

kontrolü 

 

- Sıcaklık 

değişimlerini 

algılayan 

hassas 

sensörler  

Evaporasy

on  

sıcaklığı 

<65°C 

 

Evaporasyo

n sıcaklığı 

>65°C 

-Zaman ve 

sıcaklık 

kontrolü 

- Basınç 

kontrolü 

-15 dakika 

arayla 

- Ekipman ayarı 

kontrolü (zaman 

ve sıcaklık) 

- HMF kontrolü 

- Günlük 

kayıtların 

sürekli 

incelenmesi 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Pastörizasyon - Oluşabilecek 

mikrobiyal 

yük 

- Oto 

kontrollü 

sistem  

- Sıcaklık 

kontrolü 

- 900C  

15 saniye 

 

- Pastörize 

operatörü 

- Otomatik 

sıcaklık 

algılayıcıla

rı 

- 30 dakika 

arayla 

- Sıcaklık 

kontrolünün 

uygun olmadığı 

durumlarda 

üretimin 

durdurulması, 

çıkan ürünün 

kontrolü 

- Üretim, 

kalite 

sorumlusu 

ve pastörize 

operatörü 

Dolum - Mikrobiyal 

kontaminasyo

n 

- Ambalaja 

gereğinden 

fazla veya 

eksik 

gramajda 

dolum 

- Dolumun 

yapıldığı 

bölüm 

çevreden 

izole 

edilmeli 

- Gramaj 

algılayan 

sensörler 

(hacim 

kontrolü) 

Ambalajda 

belirlenen 

yere kadar 

dolumu 

yapma 

(%5-10 

arası tepe 

boşluğu) 

- Gramajın 

çok fazla 

dolumu 

veya eksik 

dolumu 

- Dolum 

işleminin 

denetimi 

- Her 

partide 

- Dolum 

sırasında belirli 

sürelerde 

paketlenmiş 

ürün alınarak 

hassas terazide 

dolumun 

doğruluğunun 

tespiti 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Ağır metal ve 

yabancı 

madde 

kontrolü 

-  Türk Gıda 

Kodeksi 

yönetmeliğine 

göre max. 

miktarların 

aşılmaması 

- Sensör -Demir 

için 10 

mg\L, 

kurşun için 

1 mg\L, 

arsenik 

için 1 

mg\L. 

-Türk Gıda 

Kodeksine 

göre 

belirtilen 

sınır 

değerlerini

n periyodik 

olarak 

kontrolü 

- Her 

partide 

- Metal ve 

yabancı madde 

max. değerinin 

üstünde ise red 

cevabı 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 

Emniyet 

bandı 

- Eksik dolum 

- Çatlak 

kavanoz 

- Sensör -Belirlenen 

gramaj 

ağırlığı 

- 

Parametre 

takibi 

- Her 

partide 

- Eksik dolum 

ve çatlama 

durumunda bant 

dışına atım 

- Üretim ve 

kalite 

sorumlusu 
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Tablo 9.2. Olasılık ve Etki Matrisi (Risk Tablosu) 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Ali Esat KUZUCUK 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Ali Esat KUZUCUK Gıda ve yem ürünlerinin 

yapımı, incelenmesi ve 

fabrika kurulumu 

Pamukkale Üniversite/ 

Gıda Mühendisliği 4.sınıf 

Tübitak projeleri, İTÜ 

projeleri, Ülker 

Projeleri ve hünnabın 

gıda olarak kullanması 

üzerine çalışmaları 

bulunuyor. 

Emre YILMAZ  Hünnap meyvesi ve 

bitkisinin araştırılması 

bilgilerinin toplanarak 

işlenmesi 

Adnan Menderes 

Üniversitesi/ Ziraat 

Mühendisliği 4.sınıf 

Hünnap meyvesi ve 

bitkisi üzerine 

çalışmaları bulunuyor. 
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Olasılık Şiddet 

 

Hafif Orta Ciddi 

 

KÜÇÜK 

Hammadeden 

gelebilecek çöp, böcek 

vs. 

Hammaddeden 

gelebilecek çürük ve 

ilaçlı meyveler 

Hastalıklı ve ilaçlı 

meyvelerin üretim 

tesisine giriş yapması 

 

ORTA 

Hastalıklı ve ilaçlı 

meyvenin 

ayıklanmaması 

İlaçlı ve çürük 

meyvelerin 

yıkanmaması, 

ayıklanmaması ve 

çekirdeklerin meyveden 

çıkmaması 

Evaporatörde istenilen 

sıcaklığın artması 

sonucu oluşan HMF ve 

istenilen sıcaklığa 

ulaşmaması sonucu 

oluşan bakteriler 

 

 

YÜKSEK 

Dolum sırasında 

oluşabilecek mikrobiyal 

kontaminasyon 

Pastörizasyon sırasında 

yüksek sıcaklık 

nedeniyle bozulma ve 

oluşabilecek mikrobiyal 

yük 

Bozulmuş gıda 

ürünlerinin ve yemlerin 

insan ve hayvanlara 

verilmesi  
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