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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

DDM projemiz; yağların denize, içme sularına, ırmaklara, barajlara dökülüp çevrenin 

kirlenmesini ve balık ölümlerini engelleyebilecek sosyal bir çalışmadır aynı zamanda. Biz 

şu aşamada sadece Sinop Bilsem’imizdeki öğrencilerin evlerinden getirdikleri atık yağları 

kullanıyoruz. Merkezimizde topladığımız yağları, doğaya en asgari karbonmonoksit 

salınımıyla yakarak (çeşitli filtreleme teknikleriyle)  elde ettiğimiz isleri, ALOE VERA 

jeli, AĞAÇ veya ÜZÜM ASMASI öz suyu gibi ORGANİK maddelerle karıştırarak bu 

mürekkebi elde ediyoruz. DDM oldukça BAĞLAYICI ve homojen bir karışımdır. 

Mürekkebin pahalı olması yanında, yaptığımız DOĞA DOSTU MÜREKKEP (DDM), geri 

dönüşüm ürünü olduğu için maliyeti düşük olmakla beraber tamamen organiktir ve 

herhangi bir kimyasal içermemektedir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

“1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Toksik özelliğe sahip atık 

yağlar yer altı sularına karışarak içme suyu kaynaklarını kirletmektedir. Yer altı sularını 

temizlemek oldukça maliyetli ve zordur. Her ülke için yer altı su kaynakları, geleceğin 

içme su kaynaklarıdır Ve milyonlarca balığın oksijensiz kalarak ölmesine yol açıyor. 

Yapılan araştırmalarda atık su kirliliğinin % 25’ini kullanılmış bitkisel ve hayvansal 

yağların oluşturduğu tespit edilmiştir.” (GOKÇE, S, Atık Yağlar Neden Zararlıdır?, 

28/09/2018, ). 

 

Atık yağlar atık yağ toplama merkezlerinde toplanıp bu yağlardan biyodizel yakıt 

yapılmaktadır lakin bu atık yağ toplama tesisleri atık yağ toplama konusunda yetersiz 

kalmaktadır. 

 

Türkiye ‘de yılda yaklaşık 400.000 ton madeni yağ tüketilmekte olup 200.000 ton atik yağ 

oluştuğu tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği ile uyum süreci çerçevesinde uygulamaya alınan 

Atik Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile birlikte yasal kayıt altındaki 2004 yılı rakamlarına 

bakıldığında kota kapsamında toplanması gereken 15.340 ton atik yağın yalnızca 3.341 

tonunun toplandığı görülmektedir.(ÖZDOĞAN,2006:8) 

 

Bu konuyla ilgili olarak yaklaşık 300 kişiye bir anket uyguladık. Alttaki tabloda anketimizden 

bir soru ve bu soruya verilen cevapların yüzdelik dilimleri bulunmaktadır. Verilen cevaplara 

baktığımızda yine aynı sonuçları görüyoruz. 
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Mürekkep oldukça pahalı, ithal ve kimyasal bir maddedir. Bu mürekkep yazıcılar, fotokopi 

makineleri, hüsn-i hat ve kaligrafi çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu sebepten de ülkemiz 

mürekkep ithalatı yapmaktadır. 

 

 

“Kimya bunun içinde 40 milyar dolar ile en büyük açık veren sektör. İthal ikamesi yapmamız 

şart. Neredeyse fatura bazında ithal envanteri çıkarmalıyız” dedi. Şengün, “Biz MKS DevO 

olarak kurduğumuz bu teknoloji üssü ile ithalatımızı azaltmaya odaklandık” diyerek, şunları 

söyledi: “Türkiye’nin mürekkep ithalatı 200 milyon dolar. 5 bin metre karelik bir dijital 

adaptasyon üssü ve pilot üretim tesisi kurarak bu rakamı 80 milyon dolar civarına indirmeyi 

hedefliyoruz.”  
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3. Çözüm  

Çevre kirliğine sebep olan atık yağları doğadan uzak tutuyoruz ve bu yağlardan mürekkep 

yapıyoruz. Bu da doğaya dökülüp çevreyi kirletecek atık yağlardan mürekkep yapmamıza 

o yağları ülkemizin de yararı haline getirmemize sebep oluyor. Burada hem doğanın hem 

de ülkemizin yararını hedefliyoruz. Ayrıca kullandığımız malzemelerde solvent, boyar 

madde, yapay reçine vb. kimyasal yoktur. 

 
 

 

 
 

Yaptığımız anketlerden yola çıkarak insanların çoğunun bilinçli olduğunu görmekteyiz fakat bu 

bilinci uygulamak yönünden zayıflar. Bu hem teşvik isteyen hem de olanakların artması gereken 

bir sorundur. Bizim buradaki çözümümüz ise (şimdilik okulumuzda yapıyoruz) atık yağ getiren 

kişilere bir miktar yaptığımız mürekkepten hediye etmek.  
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4. Yöntem 

 

Merkezimizde topladığımız yağları, doğaya en asgari karbon monoksit salınımıyla yakarak (çeşitli 

filtreleme teknikleriyle)  elde ettiğimiz isleri, ALOE VERA jeli, AĞAÇ veya ÜZÜM ASMASI öz 

suyu gibi ORGANİK maddelerle karıştırarak bu mürekkebi elde ediyoruz. 

 Uygulamalarımızda mürekkebimizin oldukça homojen, bağlayıcı, uzun yıllar kalıcı, 

renk doygunluğu yüksek olduğunu gözlemledik. 

 

 Mürekkebimizi ve yazı uygulamalarımızı yanımızda finale götüreceğiz. 

 

 %19 bağlayıcı ve parlaklık verici sıvı unsurlarla toz halindeki isimizi 

birleştirdiğimizde en başarılı sonucu almaktayız. 

 

 Mürekkebimizle yaptığımız çalışmalardan bazıları: 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemize benzer olarak mürekkepler zaten üretilmektedir. Bizim projemizin bunlardan 

farkı yapımı ve tamamen organik olmasıdır. Projemizin bu mürekkeplerden temel 

farklılıkları: 

 

 Biz mürekkebimizi atık yağları yakarak elde ediyoruz. Tabi bu yakma işlemini 

doğaya en az karbondioksit salınımıyla elde ediyoruz. Zaten doğaya salınıp çevreyi 

kirleten maddeler bizim işimize yarıyor ve çevreyi kirletmemiş tam tersine korumuş 

oluyoruz. Zaten yakma işleminde doğayı kirleten etken islerdi ve bizim temel ana 

maddemiz yağ isleridir. Burada da bir taşla iki kuş vurup hem suların toprağın 

kirlenmesini hem de hava kirliliğini en aza indiriyoruz. 

 

 Kırtasiyelerde satılan mürekkeplerin içinde solvent, boyar maddeler, yapay 

reçineler gibi kimyasal maddeler vardır. DDM de ise ağaç özsuyu, aleo vera jeli 

gibi tamamen organik maddeler bulunmaktadır. 

 

 Osmanlı döneminde camilerde is odaları vardı ve bu is odalarından çıkan islerle 

mürekkep yapıyorlardı. (Mimar Sinan) Bizim de mürekkebimizin bu mürekkeplerle 

benzer yanları vardır. O zamanlar aydınlatma için kullanılan kandillerin isleri 

alınıyordu burada da bizim projemizle benzerlik vardır. İs odalarından alınan isler 

zamk-ı arabi ile karıştırılıp mürekkep haline geliyordu. Günümüzde zamk-ı arabi 

ithal edilen bir üründür ve biz bu madde yerine ağaç özsuyu, aloe vera jeli gibi 

tamamen kendi imkânlarımızla rahatça bulup kullanabileceğimiz organik ürünler 

kullanıyoruz. 

 

 Kırtasiye mürekkepleri pahalı ve çoğu ithaldir fakat bizim mürekkebimizin maliyeti 

daha düşüktür. Üstelik atalarımızın mürekkep yapma mantığından yola çıkılmış 

yerli bir üründür. 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

               Projemiz şimdilik hüsn-i hat çalışmalarımızda kullanılabilmektedir. Mürekkebimiz                                                                              

kolaylıkla hazırlanıp uygulaması da kolaydır. Hedefimiz bu mürekkebi yazıcı ve fotokopi 

makinelerinde kullanabilmektir. Karşılaştırma sonucunda bitkisel yağ bazlı mürekkeplerin mineral 

yağ bazlı mürekkeplere oranla baskı makinesinde çalışma stabilitesinin ve tabaka yüzeyi üzerinde 

görüntü kalitesinin iyi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca çok az miktarda VOC içerdiği için 

bitkisel yağ bazlı mürekkeplerin çevre dostu yenilenebilir kaynaklar olduğunu vurgulamışlardır. 

Bunu da başarırsak günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız ithal mürekkep yerine yerli ve milli 

mürekkebimizi ülkemizde kullanmakla kalmayıp bu mürekkebi yurt dışına bile ihraç edip bunu 

milli gelire dönüştürebiliriz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

Bunların dışında yapacağımız diğer analizlerin isimleri ve fiyatları aşağıdaki gibidir: 

ürün Fiyat  Amaç  
Lazer yazıcı 2.349,00 TL Mürekkebimizi deneyebilmek ve üzerinde çalışabilmek için (bozulma 

riskiyle birlikte) Aslında fotokopi makinesi de gerekiyor. 

Taş el değirmeni 488,97 TL İsimizi küçük taneciklere ayırma işi bilyalı öğütücülerle yapılmaktadır 

ancak en uygun 5 bilyalı öğütücü fiyatı 16.000 euro + KDV =yaklaşık 

400.00 TL, bunun için değirmen kullanacağız. 

Çoklu. BET analizi 150 TL Sinop ilinde olmadığından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 

yaptırmamız gerekiyor analizi fiyatı 150 TL kargo parası 60 TL 210TL 

(150 TL ücret, 60 TL kargo parası) 

Ön inceleme 130 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Data toplama 220 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Molekül çözümlemesi 

ve cif dosyası 

oluşturma 

812 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Element ölçümü 128 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Mikrodalga 

çözündürme 

48 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Isıtıcılı manyetik 

karıştırıcı 

0 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Boyama 0 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Renk (Vis. Spektro) 20 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Doku görüntüleme 0 Sinop Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)’ 

da yaptıracağımız testler için… 

Toplam 4.346,97  
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https://www.trendyol.com/tasev/mulino-tas-el-degirmeni-p-

256159686?boutiqueId=61&merchantId=664&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&g

ads=true  

 

https://www.n11.com/urun/canon-i-sensys-lbp112-mono-lazer-yazici-1375247?magaza=pcyazici 

https://www.trendyol.com/tasev/mulino-tas-el-degirmeni-p-256159686?boutiqueId=61&merchantId=664&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true
https://www.trendyol.com/tasev/mulino-tas-el-degirmeni-p-256159686?boutiqueId=61&merchantId=664&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true
https://www.trendyol.com/tasev/mulino-tas-el-degirmeni-p-256159686?boutiqueId=61&merchantId=664&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true
https://www.n11.com/urun/canon-i-sensys-lbp112-mono-lazer-yazici-1375247?magaza=pcyazici
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi aslında doğayı korumak isteyen herkesi kapsıyor. 

Günümüzde çevre kirliliğinden ortaya çıkan bir sürü sorun yaşanırken bizim 

projemiz tüm dünyayı ve canlı yaşamının iyiliğine yöneliktir. Tabi 

mürekkebimizin kullanım alanı şimdilik okulumuzla sınırlıdır fakat bu elemeyi 

de geçersek ülkemize de yayılıp okullarımızda, matbaalarımızda yerli ve doğa 

dostu mürekkebimiz kullanılmaya başlanırsa en azından bu konuda ülkemize bir 

ek gelir sağlanabilir. Ülkemizde TUİK 2019 verilerine göre sadece gazete ve 

dergilerin toplam baskı sayısı 1.259.068.089’dir. Buradan da ülkemizdeki  

mürekkep kullanımını ve DDM in sağlayacağı yararları görebiliriz. 

 

 

 

 

 

9. Riskler 

 

 

 

İşler/Aylar 

Ağustos  

2021 

Eylül  Ekim  Kasım  Aralık  Ocak 

2022  

Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz 

2022  

Literatür 

taraması 
x x 

          

İslerin 

(karbon) 

alınması 

  
x x x 

       

Çiçeklerin 

yetiştirilmesi x x x x x x x x 
    

Mürekkebin 

yapılması 

  
x x x x x x x x x 

 

Kaligrafide 

denenmesi 

  
x x x x x x x x 

  

Maliyetlerin 

araştırılması  

      
x x x 

   

Yazıcıda 

denenmesi 

          
 x 
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Mürekkebimizi fotokopi makineleri ve yazıcılarda kullanabilmeyi başaramazsak yine hat-kaligrafi 

çalışmalarında kullanmaya devam edeceğiz.  

Ayrıca islerimizi daha küçük mikronlara ayırmak için 5 bilyalı öğütücü alacağız.  

19 Mayıs Üniversitesindeki tanecik boyutu testini yaptıracağız. Eğer sorunumuz tanecik boyutu ile 

ilgili değilse çok düşük oranda kimyasal ekleyeceğiz, yine de mürekkebimizin büyük oranda 

organik kalmasını arzuluyoruz. 

 

     

Riskler   

az Bazı zamanlar islerin dibe çökmesi:  

Bu sorun giderilebilir fakat tam kalıcı olması için aşağıdaki sorunların giderilmesi 

gerekiyor. Tabi tamamen kalıcı olmasa da bu durum için de çözümlerimiz vardır. 

Mürekkebimiz uzun süre karıştırılınca bir süre homojen özellik gösterse de bir 

müddet sonra süspansiyon özellik göstermeye başlıyordur. Zaten bu yüzden taş 

değirmene tanecik testine ihtiyacımız var. 

normal İs taneciklerinin boyutunu ölçecek imkânımızın olmaması:  

bize en yakın ölçebileceğimiz yer Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. (bu konuda da 

aynı şekilde maddi imkânsızlık karşımıza çıkıyor) 

çok Öğütücü alamama durumu:  

Bu biraz işimizi zora sokacaktır fakat b planı olarak taş değirmen kullanma fikrimiz 

var (bu sorunun gerçekleşme oranı çok yüksek çünkü öğütücüler çok pahalı (5 

bilyalı öğütücü 16.000 Euro+KDV=400.000 TL) ve biz bütçe sıkıntısı çekiyoruz.) 
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