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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı orman yangınlarını kısa sürede söndürmek ve orman yangınlarından 

dolayı çıkan hasarı en aza indirmektir. Biz bu dünyada varsak eğer sadece insanlar olarak 

değil tüm canlılar olarak varız. ormanlarımız ve hayvanlarımızla beraberken güzeliz. 

En önemlisi bu yolda onlarla beraber olmaya mecburuz. Bizler onları korumalıyız ki 

onlarda bize nefes olabilsin. Bize her anlamda can olan doğayı korumak bizim vazifemiz ve 

bunu kendimize borç biliriz. Sorun ve çözüm önerilerimize gelecek olursak üzerinde 

durduğumuz sorun orman yangınları ve ülkemizdeki mevsimsel olarak özellikle yaz 

aylarında çıkan yangınlardır. Biz bu amaçla hareket ettik bir çözüm önerisi üzerinde çalıştık 

ve nitrojen gazını kullanarak ortamdaki oksijen miktarını azaltıp bu sayede de yangının 

söndürülebileceğini düşündük. Bu duruma kısaca yapay sis de diyebiliriz. Bunu 

dememizdeki sebep ise bildiğiniz gibi Kuru Buz’un(nitrojen) diğer gazlar gibi yukarıya 

doğru yükselmemesidir. Bu yapay sis sayesinde de yüzeydeki yangınlara daha çabuk 

müdahale edilebilir. Bu projemizde fayda sağlayacak kişilerin orman yangınlarına 

müdahale edecek olan devletimiz ve özele indirgersek de kendi mahsulünü korumak 

isteyen tarla sahipleri olarak söyleyebiliriz. 

 

 

 

                                      
                                           Görsel-1 Laboratuvar Deneyi 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Geçen yıl yaşadığımız ve birçok çabaya rağmen günlerce söndürülemeyen orman 

yangınlarımız karşısında elimiz kolumuz bağlı bir şekilde kalmak ve bir şey 

yapamamak tüm insanlar gibi bir birey olarak bizleri de çok etkiledi. Tüm dünyada da 

sorun olabilecek bu yangınları daha kısa sürede ve en az hasarla atlatmak için bir 

şeyler yapılmalı diye düşündük ve bu projemizi hayata geçirmeye karar verdik. 

Ormanlar zaman zaman insan kaynaklı tehlikelere maruz kalmakta ve devamlılıkları 

tehlikeye düşmektedir. Yangınlar hem ülkemizde hem de diğer Akdeniz ülkeleri, 

Avusturalya ve ABD’nin bazı bölgelerinde de ormanların geleceğini olumsuz 

etkilemektedir. Türkiye bulunduğu coğrafya itibari ile daha hızlı yanma özelliğine 

sahip bitki örtüsüyle kaplıdır. Bu da yangınların büyük alanlara yayılmasına yol 

açmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Ülkemizi ve diğer ülkeleri etkileyen bu yangınlara yönelik geliştirdiğimiz çözüm 

önerimiz olan yapay sis sayesinde orman yangınlarının etkisini en aza indirileceğine 

ve kısa sürede söndürüleceğine inanıyoruz. Fazla miktardaki sıvı nitrojen ile yangın 

esnasında etraftaki oksijen oranı düşürülecek ve yangın sürekliliğini kaybedecek. 

Oksijenin azalması belli bir süre        sonra yangının durmasını sağlayacak. 

 

4. Yöntem 

Projemizin içerisinde kullandığımız Demir tozu yüzey kaplama için kullanılır. Karbon 

tozuyla birleşince yüzey kaplayan bir oksijen emiciye dönüşür. Havadan daha ağır 

olması ve yayılması için karbondioksit ile birleştirdik. Şu an elimizde gaz halde 

bulunan soğuk, ağır ve oksijen emme isteği olan bir gaz var. Ateşin olduğu bölge eğer 

araçların gidemediği bir yer ise bu aşamada Drone ile veya helikopter ile ateşin olduğu 

yere bırakmamız gerekir. Helikopter ise elde ettiğimiz gazı kuru buz haline getirip katı 

bir şekilde ateşin üzerine bırakacak 

 

 

 
                                         Görsel-2 Ar-Ge Çalışmaları 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu geliştirdiğimiz projenin özgün tarafı maliyet ve kullandığımız malzemelerin farklı 

içeriklerde olması diyebiliriz. Diğer yangın söndürme için kullanılan araçlardan farklı olarak 

bizim projemizin içeriğinde bulunan aktif karbon tozu, Demir tozu ve kuru buz halindeki 

karbondioksit sayesinde daha az maliyetle daha etkili bir çözüm sunacağız tüm çalışmalar 

bizim elimizden devletimizin sunduğu imkânlar çerçevesinde milli laboratuvarlarda 

yapılmıştır. Şu ana kadar yangınlar için geliştirilen çözüm önerilerini bir kenara koyarsak bu 

proje sayesinde hem düşük maliyetle yangınlar söndürülecek hem de kullanılan malzemelerin 

ve yöntemlerin farklılığından dolayı milli ve yerli bir özellik kazanmış olacağımızı 

düşünüyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje adına bir üretim şirketi kurulduktan sonra seri üretime geçmek planlanmaktadır. 

Hali hazırda ürünü satın almak isteyen çiftçiler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra itfaiye 

merkezlerine , orman genel müdürlüklerine sunulması planlanmaktadır. Projenin 

pazarı çok geniş olup doğaya duyarlı tüm dünya vatandaşları bizim pazarımızdır. 

 Riskler 

 1. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerde istenilmeyen çökeltilerin ve 

zararlı maddelerin ortaya çıkması. 

 2. Doğada yapılan deneylerde kimyasal miktar ayarlanamaz ise verilebilecek zararlar. 

 3. Pazarı çok geniş olan bu projemiz çiftçilere de hitap ettiği için en ufak yangınlarda 

dahi çiftçilerin hemen bu ürünü kullanması. 

4. Yangın bölgesinde kontrolsüz miktarda kullanılır ise bölgesel tahriplere yol açabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet 

 

3 farklı pilot ilde bilimsek çalışmalar (1600 TL) 

Laboratuvar deneyleri (2400 TL)(Gerekli soygazlar ve elementler bilişiği) 

Alınan izinler(3000 TL) 

Ar-Ge ve prototip ürün ücreti(2300 TL) 

Ürün tanıtımı(1700 TL) 

Toplam:11.000 TL + masraflar artmaya devam ediyor 
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ÜRÜN URL BAĞLANTISI EBAT FİYAT 

Otomatik 

pipet (cam) 

https://magaza.hammaddeler.com/Otomatik-

Pipet-Cam-25-ml,PR-3910.html  

25 ML 478,52 TL 

Eldiven https://magaza.hammaddeler.com/urun/eldiven-

lateks-pudrali-buyuk-boy-100-adet  

Büyük boy 

100 Adet 

92,90 TL 

Sabit 

Mikropipet 

https://magaza.hammaddeler.com/Sabit-

Mikropipet-50-I,PR-3543.html 

50 µl 

 

668,74 TL 

Ayırma Hunisi 

Armudi tip 

https://magaza.hammaddeler.com/urun/ayirma-

hunisi-armudi-tip-teflon-musluklu-100-ml 

100 ML 523,92 TL  

Co2 

Karbondioksit 

Tüpü 

https://www.trendyol.com/co2/karbondioksit-

tupu-10-litre-p-269263266 

10 LİTRE 2.647,98 

TL 

 Azot Gaz 

Tüpü Klima 

Vanalı 

Koruma 

Kapaklı 

https://www.trendyol.com/bes-yildiz-gaz-

ekipmanlari/10-lt-azot-gaz-tupu-klima-vanali-

koruma-kapakli-p-270868933  

10 LİTRE 2.000 TL 

Yıldız B   

Azot Basınç 

Düşürücü 

Azot Saati 

https://www.basakhirdavat.com/urun/yildiz-

50231s-azot-basinc-dusurucu-azot-saati-1 

0-100 

BAR 

ARASI 

1.775,70 

TL 

Fen 

Laboratuvarı 

Deney Seti 

https://urun.n11.com/okul-gerecleri/fen-

laboratuvari-deney-seti-32-parca-P431927549 

32 PARÇA 455,18 TL 

 

Elektroliz 

Takımı  

Elektroliz 

Deney Seti 

https://www.gittigidiyor.com/kozmetik-kisisel-

bakim/elektroliz-takimi-elektroliz-deney-

seti_pdp_756368713  

 194,90 TL 

Tablo 1- Tahmini Maliyet 

                                              

 Proje Zaman Planlaması 

   

                                                                  01.03.2022 

                                          -Türkiye başta olmak üzere bütün dünyadaki 

                                 yangınlar problem olarak olarak eşe alındı 

   

https://magaza.hammaddeler.com/Otomatik-Pipet-Cam-25-ml,PR-3910.html
https://magaza.hammaddeler.com/Otomatik-Pipet-Cam-25-ml,PR-3910.html
https://magaza.hammaddeler.com/urun/eldiven-lateks-pudrali-buyuk-boy-100-adet
https://magaza.hammaddeler.com/urun/eldiven-lateks-pudrali-buyuk-boy-100-adet
https://magaza.hammaddeler.com/Sabit-Mikropipet-50-I,PR-3543.html
https://magaza.hammaddeler.com/Sabit-Mikropipet-50-I,PR-3543.html
https://magaza.hammaddeler.com/urun/ayirma-hunisi-armudi-tip-teflon-musluklu-100-ml
https://magaza.hammaddeler.com/urun/ayirma-hunisi-armudi-tip-teflon-musluklu-100-ml
https://www.trendyol.com/co2/karbondioksit-tupu-10-litre-p-269263266
https://www.trendyol.com/co2/karbondioksit-tupu-10-litre-p-269263266
https://www.trendyol.com/bes-yildiz-gaz-ekipmanlari/10-lt-azot-gaz-tupu-klima-vanali-koruma-kapakli-p-270868933
https://www.trendyol.com/bes-yildiz-gaz-ekipmanlari/10-lt-azot-gaz-tupu-klima-vanali-koruma-kapakli-p-270868933
https://www.trendyol.com/bes-yildiz-gaz-ekipmanlari/10-lt-azot-gaz-tupu-klima-vanali-koruma-kapakli-p-270868933
https://www.basakhirdavat.com/urun/yildiz-50231s-azot-basinc-dusurucu-azot-saati-1
https://www.basakhirdavat.com/urun/yildiz-50231s-azot-basinc-dusurucu-azot-saati-1
https://urun.n11.com/okul-gerecleri/fen-laboratuvari-deney-seti-32-parca-P431927549
https://urun.n11.com/okul-gerecleri/fen-laboratuvari-deney-seti-32-parca-P431927549
https://www.gittigidiyor.com/kozmetik-kisisel-bakim/elektroliz-takimi-elektroliz-deney-seti_pdp_756368713
https://www.gittigidiyor.com/kozmetik-kisisel-bakim/elektroliz-takimi-elektroliz-deney-seti_pdp_756368713
https://www.gittigidiyor.com/kozmetik-kisisel-bakim/elektroliz-takimi-elektroliz-deney-seti_pdp_756368713
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                                                    21.03.2022 

                      -Maddi ve manevi hasarlar ortaya çıkaran yangınlar        

                             söndürülmek üzere bilimsel çalışmalar ve araştırmalar başlatıldı             

                                      (Yangın söndürmek için bilimsel araştırmalar yapıldı) 

 

 

 

                                         23.04.2022   

                    -Araştırmalar çerçevesinde laboratuvarda deneyler yapıldı 

 

 

 

 

                                                          19.05.2022  

-     Alınan olumlu sonuçlar neticesinde ARGE çalışması başladı 

 

 

 

 

 

                           25.05.2022                                                        30.05.2022 

                            -Ürün ortaya çıkarıldı                                  -Ürünün tanıtımına başlanıldı 

 

                            

 

                                        03.06.2022 



8 

 

                    -(Evrensel kümede ortaya konulacak) 

                       maddi destek için sponsor arayışına başlanıldı 

 

                                      Şekil 1- Zaman çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Savunma sanayisinde ve orman Genel müdürlüğü bünyesinde bu proje hayata 

geçirilebilir. Aynı zamanda farklı ülkelere satışı gerçekleştiği takdirde ülkemize hem 

maddi anlamda katkı sağlayacak hem de bu sayede dünyadaki yangınlardan kaynaklı 

zararlar önlenmiş olacak. Özele indirgediğimizde örneğin tarla sahipleri Drone ile 

kullanabileceğimiz proje sayesinde yangın çıkan alana müdahale edebilir. 

 

 

9. Riskler 

               Olasılık ve Etki Matrisi 

 

 

1) Labaratuvar ortamında 

gerçekleştirilen deneylerde 

istenilmeyen çökeltilerin ve 

zararlı maddelerin ortaya 

çıkması. 

 

 

2) Doğada yapılan deneylerde 

kimyasal miktar ayarlanamaz ise 

verilebilecek zararlar. 

3) Pazarı çok geniş olan bu 

projemiz çiftçilere de hitap 

ettiği için en ufak 

yangınlarda dahi çiftçilerin 

hemen bu ürünü 

kullanması. 

 

4) Yangın bölgesinde 

kontrolsüz miktarda 

kullanılır ise bölgesel 

tahriplere yol açabilir 

 

 

                                          Tablo 2- Olasılık Etki Matrisi 

 

                      Orta risk sarı 

  

                      Düşük Risk                      
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     Çözümler  

1) Zararlı maddelerin deney sırasında ortaya çıkmaması için gerekli önlemler 

alınmalı uygun ortam oluşturulmalı gerekli ekipmanlar hazırlanmalı ve aksi bir 

durumda zarara uğramamak için uygun kıyafetler giyilmeli  

2) Projemizde kullandığımız kimyasal maddelerin miktarı yeteri kadar olmalıdır 

kimyasal maddeler belirtilen miktarlarda kullanılarak ortamda oluşabilecek zararlar 

en az indirilir ne az ne çok kimyasal madde eklenmemelidir  

3) Ürünün kullanılırken kullanılması planlanan ortamda gerekli önlemler alınmalı ve 

ufak yangınlarda yani başka şekilde su yada yangın tüpü ile söndürülebilecek küçük 

ölçekli bir yangınsa ürün çok fazla kullanılmamalı genellikle büyük ölçekli 

yangınlarda kullanılması daha uygundur . 

4) Yangın bölgesinde o yangını söndürecek kadar yeterli miktarda kullanılması 

gerekir fazla miktarda kullanılmazsa problem ortaya çıkmaz. 
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