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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Günümüzde Afrika’nın bazı bölgelerinde sömürgecilik, kuraklık ve iç savaşlar         
görülmektedir. Projemizin en temel amacı, özellikle Kuzey Afrika’da bulunan gerek iklimsel           
gerek siyasal koşullardan ötürü gelişememiş ülkelere yapılan bağışların daha akıllıca          
kullanılmasını sağlayarak bölge halkının yaşam şartlarını iyileştirmek ve onların istihdamını          
sağlamaktır. Kıtlık ya da geri kalmışlık olarak adlandırılabilecek bu problemin çözümü,           
birincil ekonomik faaliyet olarak da adlandırılan tarımdan geçmektedir. İHH vb. kuruluşlar           
tarım üzerine faaliyetlerde bulunmuş, İHH Somali’ de tarım üzerine bir üniversite kurmuş ve             
ziraat mühendisleri yetiştirmiştir. Projemiz: ‘‘Bu toprakları, 1 hektarlık alanı milli kaynakları           
temel alarak en az maliyetle, bölgeye uygun ürünler yetiştirerek 10 yıl içerisinde elde             
edebilecek en yüksek kar marjına ulaşacak şekilde nasıl kullanabiliriz?’’ sorusu üzerine           
geliştirilmiştir. Projemize temel olacak sorunun karşılığında, bölgede yetiştirilmesinden elde         
edilecek geliri en yüksek ürün safran olarak belirlenmiştir . Safran bitkisi soğanının ülkemizde             
safran üretimi yapılan tek ilçe olan Safranbolu’dan alınması ve yetiştirilirken ülkemizdeki           
çiftçilerin tecrübelerinden yararlanılması, hem projeye milli bir kimlik kazandıracak hem de           
yapılan analizlere göre dünyadaki en kaliteli safranlardan olan Safranbolu safranının          
uluslararası mecrada yer bulmasını sağlayıp ihraç edilmesini sağlayacaktır. 
 Tarım yapılırken en önemli işlemlerden biri sulamadır. Afrika'da kuraklık nedeniyle          
suyun akıllıca kullanılması gerekmektedir. İHH vb. kuruluşlar bölgede tarım yapmak için yer            
altında bulunan tatlı su kaynaklarını kullanmaktadır. Safran üretimi için de bu kaynaklar            
kullanılabilirken alternatif olarak deniz suyundan arıtılan tatlı sudan da faydalanılabilir. Bu           
projede yenilikçi olarak sulama için deniz suyu arıtımı kullanılması hedeflenmektedir. Bunun           
için geliştirmiş olduğumuz arıtma sistemi doğaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde           
tasarlanmıştır. Tamamen güneş enerjisi ve deniz suyunu kullanarak gereken miktarda su           
arıtabilmektedir. (Sistemin çalışma prensibi yöntem bölümünde açıklanmıştır.) 

 

 
(Görsel 1.1) 

 
 Yapılan araştırmalara göre Afrika' nın safran tarımının yanında tuz üretimi için de            
çok elverişli bir bölge olduğu keşfedilmiştir. Bu nedenle deniz kıyısında tarım faaliyeti            
gerçekleştirilebilecek bölgelerde safran üretimi yapılan arazinin ekim ya da üretim          
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yapılmadığı zamanlarda tuz üretimi için de kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Bu durumda           
elde edilmesi öngörülen kâr “Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması” bölümündeki           
tabloda gösterilmiştir. 
 Somali gibi deniz kıyısında tarım faaliyeti gerçekleştirilemeyecek (Sahil şeridinin 30          
km içine kadar toprak tarıma elverişli değildir.) bölgelerde ise alternatif olarak farklı bir             
sistem kullanılabilir. .Bu sisteminin prensibi şu şekildedir : Deniz tuzu üretilirken su ilk önce              
tasarlanan arıtma sistemine iletilir. Burada buharlaşma sonucu bir miktar temiz su elde edilir.             
Sistemden ayrılan tuzlu su daha derişik hale gelir. Derişimi artan tuzlu su yapay gölete              
sürekli bir akış içindedir. Burada tuzlu su yıl boyunca bekler. İzmirde hiçbir kimyasal işlem              
kullanmadan güneşte buharlaştırma yöntemiyle tuz üretimi yapan bir firma bulunmaktadır.          
Türkiye'deki sistemde1 7 ay bekletilebilmesine karşın iklim koşullarının elverişli olması           
sayesinde Afrikada tüm yıl bekletilebilir. 
 

 
Mogadişu /Somali (Görsel 1.2)                                    İzmir/Türkiye (Görsel 1.3) 
(Görsel 1.2 ve 1.3’te de göründüğü gibi örnek merkez olarak alınan Mogadişu’nun yıllık             
güneşli gün sayısı ve ortalama sıcaklığı İzmir’den yüksektir. Aynı zamanda Hint           
Okyanusu’nun tuzluluk oranı %45 iken Ege Denizinin tuzluluk oranı %35 tir.) 
 

Bu sayede üretim ve verim Türkiyedeki sistemden daha fazla olur. Yoğunlaşan tuzlu            
su çözeltisi kristalizasyon ünitelerine aktarılarak tuz eldesi sağlanır.Aynı zamanda arıtma          
sisteminden de belli bir miktar temiz su elde edilir. Bu su iç kesimlerde bulunan tarım               
arazisinin yer altındaki tatlı su kaynaklarını kullanması yerine araziye taşınabilir ya da halkın             
hizmetine açılabilir . 

Eğer safran üretimi ve tuz üretimi aynı arazide yapılırsa ortalama 12.614.672–           
13.174.572 tl arasında bir kar elde edileceği hesaplanmıştır. Giderlerin 250.000 - 300.000tl            
arasında olacağı öngörülürse bu projeden, yıllık ortalama 1.230.000-1.280.000 tl arasında kar           
elde edilir. Üretilen tuzun ve safranın ihracı projenin kârının temelini oluşturmaktadır. Tuzun            
ve safranın ihracından elde edilen kârın bir bölümü proje için çalışan işçilere ödenek olarak              
diğer bir bölümü  ise halka yardım amacıyla kullanılabilir. 
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2. Problem/Sorun: 

 Merkez olarak alınan bölgelerde (Somali, Mozambik , Moritanya , Port Sudan vb.) ve 
genel olarak Afrika kıtasının kuzey bölümünde görülen siyasi ve iklimsel bazı etmenler 
sonucu oluşmuş kıtlık , susuzluk ve bunlara bağlı olarak bölge halkının yaşam kalitesinin 
düşmesi; salgın hastalıkların ve çocuk ölümlerinin yaygın hale gelmesi ve her gün binlerce 
insanın sadece açlıktan ölmesi, bu bölgenin en temel sorunlarından bazılarıdır. 

 Afrika'ya  yapılan yardımlar maddi olarak yüksek miktarlarda  olsa da problemi 
çözme açısından yetersiz kalmıştır. Çünkü problemin temel çözümü balık vermekten değil 
balık tutmayı öğretmekten geçmektedir. Her ne kadar su ve yiyecek desteği sağlansa da 
dünyada açlık ve susuzluktan ölen insan sayısı milyonlar ile ifade edilmektedir. Bölge halkı 
kendi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. 

 Birleşmiş Milletler ve beraberinde birçok ülke (Türkiye dahil)  Afrika’ya milyarlarca 
dolar bağış yapmaktadır ancak bu bağışlar sadece yemek ve içme suyu olarak iletildiği için 
problemin uzun vadede çözümü sağlanamamaktadır. Son yıllarda İHH önderliğinde Ziraat 
Mühendisleri yetiştirilmiş ve bu problemin çözümü için üretilen bu projeye uygun koşullar 
sağlanmıştır.  

 
3. Çözüm  

Gelişmemiş bir kıta olan ve geri kalmışlıkla mücadele eden Afrika için öncelikli olarak              
yapılabilecek şey, birincil ekonomik faaliyetlerin genişletilmesini sağlamaktır. İlk olarak kar          
yüzdesi yüksek olan ve yoğun iş gücü istemeyen safran bitkisinin üretimi, beraberinde            
nöbetleşe başka bir bitkinin ekilmesi ve tuz üretiminden elde edilecek kar çözümün temelini             
oluşturur. 
 Yapılan araştırmalara göre seçilen merkezlerden biri olan Somali'de sahil şeridinin 30           
km içine kadar tarım yapılabilecek bir alan bulunmamaktadır. Diğer merkezlerde böyle bir            
sorun tespit edilmemiştir ancak böyle bir sorun karşısında çözüm tuzlu suyun arıtımını ve tuz              
üretimini sahil şeridinde gerçekleştirip safran üretimini iç kesimlerde sürdürmeye devam          
etmektir. Suyu sisteme aktarmak için gereken enerji, iç kesimlere kıyasla sahilde rüzgar enerji             
potansiyelinin daha yüksek olması nedeniyle daha kolay elde edilebilir. Safran üretilen           
bölgede yeraltı kaynaklarından suyu çekmek ve damla sulama sistemiyle arazinin tamamına           
aktarılmasını için güneş enerjisi sistemi alternatif sistemdeki(safran ve tuz üretiminin aynı           
arazide yapıldığı sistem) gibi kullanılabilir. 

Proje kıtlık vb. problemler için şu an bağışı yapılmış ve yapılmakta olan milyarca liralık               
desteğe ihtiyaç duymamaktadır. Bu projeye harcanan para, normalde bağışlanan paraya          
kıyasla daha düşük olmasına karşın bölge halkının uzun vadede problemlerini çözebilecek           
niteliktedir. Bu projeyle 10 yıl içerisinde kar elde ederek bölge halkının istihdamını            
sağlaması(Projede çalışacak işçilerin bölge halkından seçilmesi planlanmaktadır.) , safran ve          
deniz tuzu ihracatı ile beraber ise bölge piyasasını canlandırması beklenmektedir. Yapılan bu            
çalışma ilerleyen zamanlarda Afrika’ya yapılan yardımların daha sistemli hale gelmesiyle          
halkın istihdamı yolunda yeni adımlar atılmasını sağlayarak, Afrika’nın kaderinde büyük bir           
etkiye sahip olabilir. 
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4. Yöntem 

 Prototipi tasarlanan arıtma sisteminde, ısıyı tutabilmek için sera mantığı kullanılmıştır.          
Prototipte kullanılan şeffaf plastik malzeme yerine gerçek arıtma sisteminde cam          
kullanılacaktır. Deneylerin, yöremiz hava koşulları ile projenin yapılması hedeflenen bölgenin          
(Afrika’nın) iklimi arasında bulunan birçok farktan ötürü yapılması uygun görülmemiştir.          
Buharlaştırmayla arıtmaya dayanan her sistem Afrika’da diğer bölgelere göre çok daha           
verimli çalışır. Bundan ötürü bu çalışmada yapılan tarım uygulamalarında, uygulanan bölgeye           
özgü özellikler (çevre hava sıcaklığı, havadaki suyun buhar basıncı, hava basıncı,           
matematiksel konum vb.) arıtmada buharlaştırmadan faydalanılabileceğini göstermiştir.  
 Projede, su arıtımını maksimum düzeye çıkarmak için yüzey alanını arttırmaya karar           
verildi. Sistemde yüzey alanını artırmak için spiral şekilli borular kullanıldı. Aynı zamanda            
güneş ışınlarını boruların üzerine yoğunlaştırıp buharlaştırmayı artırmak için ince kenarlı          
mercekler kullanıldı. Silindir şeklindeki arıtma sisteminin kenarlarından suyun yoğuşmasını         
sağlayarak tatlı su zeminde biriktirilip depoya sevk edildi. Sistemde enerjiyi sağlamak için            
çevre dostu yollara başvuruldu. Bu kapsamda güneş paneli ve rüzgar türbinleri kullanıldı.            
Böylelikle çevreye zarar vermeden sistemin enerji ihtiyacı giderilmiş oldu. Proje kapsamında           
arıtmadan ayrılan su gölete iletilir ve yıl boyunca akış sağlanırsa elde edilen tuzlu çözelti              
kristalizasyon ünitesine aktarılarak tuz üretimi sağlanır. 
 

Görsel 4.1 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

 Afrika bölgesinde safran yetiştiriciliği daha önce uygulanmamış bir yöntemdir. Aynı          
zamanda Afrika da bu zamana kadar üretimi yapılan ürünlerin üretildikten sonra işlem            
görmeden tüketilebilebilmesine önem verilmiştir.Bu nedenle bugüne kadar Afrika'da yapılan         
hiçbir tarım projesinde, projeden elde edilmesi beklenen kâr miktarında gelir elde           
edilememiştir. Bizim amacımız ise tarımı yapılan ürünün direkt tüketilmesi yerine ihracın           
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sonucu elde edilen gelirin kullanılmasıdır. Aynı zamanda Afrikada daha önce tamamiyle           
yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak tuz üretilmemiştir. Projenin diğer bir yenilikçi          
yönü ise arıtma sistemidir. Arıtma sistemi, deniz suyu arıtımını hızlı ve kullanışlı şekilde             
yapabilecek, güneş enerjisini en yüksek kapasitede kullanacak şekilde tarafımızca         
tasarlanmıştır. Afrika'da teknoloji gelişmemiştir. Bundan dolayı projede kullanılan vakumlu         
motor, güneş paneli, rüzgâr türbini gibi sistemler de bu bölge için yenilikçi sayılabilir. Bütün              
bu özellikler projenin doğa dostu olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca ilk defa bir yardım             
projesinde tarım teknolojilerinden faydalanılmıştır. Tüm bu özellikler göz önünde         
bulundurulduğunda projemizin diğer yardım projelerinden daha yenilikçi olduğu        
görülmektedir. 

 
6. Uygulanabilirlik 

 Projemizin amacı, Afrika'da kıtlık içerisinde yaşamaya çalışan insanlara yardım         
amacıyla bir kalkınma planı oluşturmaktır. Bu sebeple hayata geçirilme aşamasında yalnızca           
Türkiye'nin değil diğer ülkelerin de destekleriyle bahse konu proje kolaylıkla uygulanabilir.           
Yapılmasını hedeflediğimiz tarım sistemi, deniz suyu arıtma sistemi, tuz eldesi, doğal tatlı su             
kaynaklarının çıkarılması ve yardımların yerine ulaşması hususunda İHH’nin Somali’de         
kurduğu üniversiteden mezun olmuş ziraat mühendislerinden destek alınabilir. Bu da bu           
mühendisler için de iş imkanı sağlanması anlamına gelir. Aynı zamanda projemiz uzun vadeli             
ve çözüm odaklı bir projedir. Projemizin gereksinim duyduğu maddi destek ise planlanan            
diğer yardım projelerinden daha düşük miktardadır. Bu özelliğiyle diğer projelerden daha           
avantajlı bir konumdadır. Dünyada kullanımına yeni yeni önem verilmeye başlanan          
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız da projenin devamlılığı konusunda büyük önem          
taşımaktadır. Afrika da bolca bulunan tatlı su kaynaklarının yüzeye çıkarılması konusunda           
rüzgar enerjisini kullanmak, ilerleyen zamanlarda proje için oldukça faydalı olacaktır.          
Dolayısıyla projede fosil kaynaklardan faydalanılmaması ve enerji üretiminin güneş enerjisi,          
rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak oluşturulması, projemizi         
doğadostu bir çalışma haline getirmektedir.  
 
 Uygulanabilirlik aşamasında sorun teşkil edecek unsurlar arasında sel ve deprem gibi            
yıkıcı doğal felaketler sayılabilir. Ayrıca yerli halkın teknoloji ile ilgili bilgilerinin sınırlı            
düzeyde olması da uygulanabilirlik anlamında karşılaşabileceğimiz sorunlar arasındadır.        
Afrika halkının teknolojik yönden geride olması ve bölgede kalifiye bireylerin bulunmaması           
nedeniyle bölgede yapacağımız herhangi bir teknolojik çalışmada karmaşık düzeneklerin         
kullanılmaması uygulanabilirlik açısından önem taşır. Tasarladığımız arıtma sistemi içinde         
sürekli bir su akışı olması nedeniyle borularda tuz birikmesi engellenir bu sayede sistem             
sürekli bir bakım istemez istemez.  
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin giderleri arasında;  

Kristalizasyon Ünitesi(10.000 TL),  
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Arıtma Sistemi(20.000tl),  

Rüzgar  Türbini(22.000tl 20kW),  

Güneş paneli polikristal 335 wp (10 adet 831,29x10=8312,9 tl),  

Göletin Kurulum Masrafları(30.000tl),  

Safran soğanı(140.000tl), 

Buğday tohumu “ 2 yıllık ” (462tl),  

Fosfatlı(717,6 tl ) ve yanmış ahır gübresi (600 tl) , 

Suyun yeraltı kaynaklarından veya denizden çekilmesi için  su motoru 2 adet 

(4.000 x 2 = 8.000 maks.)  

ve gözden kaçmış olabilecek giderler 50.000tl, 

 hesaplandığında teorik ve ortalama olarak  Toplam maliyet 251,085,5 tl dir. 

(Hesaplamalar teorik olarak yapıldığı için özellikle ürünlerin yerli üretim olmasına dikkat           
edilmesine karşın markalar belirlenmemiştir.) 

Projenin 2 alternatif uygulanma şekli olmasına karşın ( safran ve tuz üretiminin aynı arazide              
yapıldığı ve farklı 2 arazide yapıldığı) hesaplamalarda her arazinin boyutu 1 hektar olarak             
kabul edilmiştir. Bu projenin TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışmasından geçmesi         
ihtimalinde herhangi bir maddi destek beklenmemektedir.  

  
  

Ay 
Yıl 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KÂR 

1.yıl 
 

Deniz Tuzu Üretimi  Safran ekimi  Sulama İlk yıl  
hasat yapılmaz. 

D.T.Ü 1.056.600 
tl 

2.yıl Deniz Tuzu Üretimi Sulama (7,5-10 kg hasat) 
15 ekim- 15 kasım  

D.T.Ü 1.653.800 – 
1.708.800 tl 

3.yıl Deniz Tuzu Üretimi Sulama (10-15 kg hasat)    15
ekim- 15 kasım 

D.T.Ü 1.708.800 – 
1.858.800tl 

4.yıl Deniz Tuzu Üretimi Sulama (10 kg hasat) 
15 ekim- 15 kasım 
Soğanların sökümü 

D.T.Ü 1.408.800 –  
1.708.800 tl 
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5.yıl Deniz Tuzu Üretimi Nadas sürecinde toprağın 
bakımı gübre uygulaması 
ve sulaması 

Buğday Ekimi 1.408.800 tl  
 

6.yıl Buğday Bakımı Buğday Hasadı Toprak 
Bakımı 

D.T.Ü Buğday Ekimi 528.300tl 
+12.936 
(buğday) tl  

 

7.yıl Buğday Bakımı Buğday Hasadı Toprak 
Bakımı 

Deniz Tuzu Üretimi 880.500 
+12.936 
(buğday) tl 

8.yıl Nadas sürecinde toprağın 
bakımı gübre uygulaması 
ve sulaması 

Deniz Tuzu Üretimi 1.584.900 tl  

9.yıl D.T.Ü Toprak Bakımı Safran ekimi Sulama İlk yıl 
hasat yapılmaz. 

D.T.Ü 704.400 tl 

10.yıDeniz Tuzu Üretimi Sulama (7,5-10 kg hasat)   15
ekim- 15 kasım  

D.T.Ü 1.653.800 – 
1.708.800 tl 

Giderler= Kristalizasyon Üretimi, ,Gölet, Güneş panelleri , Rüzgar tribünü, Arıtma sistemi kurulum masrafları,Su 
motoru (deniz suyu için), Dalgıç motor(yeraltı suları için),  İşçi masrafları , Gübre(fosfat ve yanmış ahır gübresi), 
Buğday tohumu , Safran soğanı, Sulama sistemi 

12.614.672 –  
13.174.572 tl 

  
D.T.Ü = Deniz Tuzu Üretimi 

 Aylık 176.100 tl lik tuz üretimi  
  
Deniz suyu üretimi hesaplamalarında ülkemizdeki tek deniz tuzu üreticisi olan bir firmanın            
verilerinden yararlanılmıştır. Verilere göre yılda 7 ay üretim yapılmakta yılın her günü satışı             
yapılmaktadır . Üretim 7300 hektarlık alanda yapılmakta ve ortalama her yıl 600.000 ton             
deniz tuzu üretilmektedir. İşlem ilk önce deniz suyunun İzmir ve Balıkesir’in iklim şartları             
kullanılarak derişimi buharlaştırma yoluyla artırılmakta ardından derişik deniz suyu         
kristalizasyon havuzlarından geçerek tuzun eldesi sağlanmaktadır. İzmir ve örnek merkez          
olarak alınan Mogadişu karşılaştırıldığında tuz üretim işleminin Mogadişu ve diğer seçilen           
merkezlerde gerek sıcaklık gerek su kaynaklarının tuzluluk oranı göze alındığında daha           
verimli olacağı öngörülmektedir. ( Ege denizinin tuzluluk oranı 35 gr/lt , Kızıldeniz ve Hint              
Okyanusunun tuzluluk oranı 43 gr/lt) 
600.000 / 7300 =  82,19 ton ( 1 yılda 1 hektarlık alandan elde ettikleri tuz miktarı ) 
82,19 / 7 = 11,74 ton (1 ayda 1 hektarlık alandan elde ettikleri tuz miktarı) 
11,74 x 15.000tl = 176.100 (1 ayda 1 hektarlık alandan elde edilen kar [Deniz tuzunun               
ortalama fiyatı 15.000tl/ton olarak alınmıştır.]) 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin, Somali, Mozambik, Moritanya, Port Sudan vb. merkezlerde uygulanması         
hedeflenmektedir. Kıtlıkla birlikte Afrika ülkeleri en kurak yıllarını yaşıyor olması sebebiyle           
bu bölgelerde her yıl 1 milyona yakın çocuk sıtma, ishal, havale ve kolera gibi hastalıklara               
maruz kalmaktadır. Projemiz aynı zamanda Afrika’daki kuraklıklar sonucu aç, susuz ve işsiz            
kalan bireylere hitap etmektedir. 
 
9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan biri Afrika'da yaşanan, durdurulması güç olan           
ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği iç savaşlardır. Yaşanan iç savaşlar, Cezayir,           
Nijerya, Ruanda, Somali ve Sudan’dadır. Bu savaşların bazıları geçmişte yaşanmış olmakla           
birlikte bölgenin yaşantısına olumsuz yönde etkileri hala devam etmektedir. Günümüzde ise           
Güney Sudan’da 2013 yılından beri tehlikeli bir şekilde devam eden iç savaşlar            
bulunmaktadır. İç savaşların günlük hayatı zorlaştıran bir etmen olması, projemizin hayata           
geçirilme aşamasını ve devamlılığını tehlikeye sokabilir. Aynı zamanda iç savaşların bir           
sonucu olarak Afrika'nın bazı bölgelerinde terör örgütleri etkindir. Bu sorunun çözümü için            
önerimiz ise projemizi, bölgede aktif çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde           
yürütmektir. Özellikle yerli halkın projeye karşı geliştirebileceği önyargıyı önlemek için          
projemizi doğru tanıtmak ve amacımızdan bahsetmek önem arz etmektedir. 

Projemiz sonucunda elde edeceğimiz tüm kâr Afrika'da yaşayan ve yaşam mücadelesi veren            
insanlara yardım amacıyla kullanılacaktır. Projemizi riske atabilecek diğer bir sorun ise başka            
ülkelerin bu projeyi baz alarak ‘‘özellikle Etiyopya vb. Afrika ülkelerinin’’ tarım alanlarından            
elde ettikleri karı artırma kaygısıyla kullanabilecekleri sistemlerle doğaya zarar verme ve           
bölge halkının gelişmesine engel olma ihtimalleridir2. 

 
10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Asude Samancı 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 
ilgili tecrübesi 

 Asude Samancı Ürün Pazarlama/Finansal Bilge Koleji Anadolu   
Lisesi (11.Sınıf) 

 DENEYAP Öğrencisi 
(12.Ortaokul Öğrencileri  
Araştırma Projeleri Bölge   
Finalist) 

 Buğra Turgut  Arıtma Sistemi Bilge Koleji Anadolu   
Lisesi (11.Sınıf) 

 DENEYAP Öğrencisi 

 Elif Azra Uzun  Safran Üretimi Bilge Koleji Anadolu   
Lisesi (11.Sınıf) 

(12.Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Bölge 
Finalisti) 
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Emir Akal Tuz Üretimi Bilge Koleji Anadolu   
Lisesi (11.Sınıf) 

(50.Liselerarası 
Araştırma Projeleri 
Türkiye Finalisti) 

  

 
Takımımız özellikle küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla projeler üretmektedir. Teorik          
temeller üzerine kurulmasına karşın projede belirtilen veriler Afrika’da sahada çalışan İHH           
gönüllüleri ve mühendisleriyle yapılan görüşmeler ile  teyit edilmiştir. 
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