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1. Proje Özeti (Proje Tanıtımı)  

1.1    Ekosistemin devamlılığı için çok büyük önem arz eden ormanlarımızın her yıl 

yüzlerce hektar alanı çoğunluk insan kaynaklı olmakla birlikte yok olmaktadır. 

Yangın, insanların can ve mallarını tehlikeye atan ciddi ve büyük bir felakettir. 

Söndürülmemiş bir ateş veya bir sigara izmariti, koskoca bir ormanın yanıp kül 

olmasına yol açabilir (GRAFİK 1). Çıkan yangınlarda sadece zarar gören 

nefesimiz olan ağaçlar değil; orman içerisinde yaşayan canlılarla birlikte bazı 

yangınlarda da binalarımız, yaşam alanlarımız yok olmaktadır. 

                                         

 

 

 

 

 

 

  

    

   

GRAFİK 1: Ülkemizde son 10 yıldaki orman kayıplarımız   

 

                     Biz de bu probleme çözüm olarak projemizde yangınlarda itfaiyecilerin 

hortumlarla,   yangın toplarıyla, helikopterlerle çabuk ve anlık müdahale edemediği 

ormanlarımızın derinlikleri ve özellikle yüksek katlı binalardaki yangınların söndürülmesine 

yardımcı olması için bir roket tasarlamaya karar verdik. Yangının cinsi ve büyüklüğüne göre 

gerekli söndürülme yöntemleri kullanılmalıdır. Bizim roketimiz de yangının cinsi ve 

büyüklüğüne bağlı olmaksızın yangın söndürmede etkin olarak kullanılacaktır.  Projemizi 

ortaokulda aldığımız ve şu anda da almakta olduğumuz robotik kodlama eğitimi, 

programlama , tasarım bilgileri, kullandığımız üç boyutlu yazıcı ile gerçekleştireceğiz. 



 

2 Problem Durumunun Tanımlanması: 

2.1  Yangınlar, dünyamız ve ülkemiz için hâlâ en büyük tehdit olmayı sürdürmektedir. 

Son on yıl içinde yangınların adet ve alan olarak dağılımları, hem bir sorun teşkil ettiği 

hem de bu konuda ileri düzeye gelmiş ülkeler tarafından tutulmuş istatistiklerde 

görülmektedir. Yangınlar, ülkemizle birlikte GÖRSEL 1’de görüldüğü gibi diğer 

Akdeniz ülkeleri ve dünyanın bazı bölgelerinde de geleceğimizi tehdit etmektedir.  

 

 

 

 

 

    

                                   

 

                          GÖRSEL 1: Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası fotoğrafı 

      Türkiye’nin önemli bir bölümünde, ülkemizin yer aldığı coğrafya itibariyle 

yangınlar açısından uygun meteorolojik koşulların bulunması, daha kolay yanma 

özelliklerine sahip bitki örtüsü ile kaplı olması ve kıyı bölgelerinde yangın sezonu 

boyunca yoğun nüfus hareketleri nedeniyle her yıl çok sayıda yangın çıkmaktadır. 

Bunun yanında çıkan yangınlar binalara da sıçramakta veya binalar içerisinde de 

ihmal, kazalar, bilgisizlik, yeterli koruma önlemlerinin alınamaması gibi çeşitli 

nedenlerle de yangınlar çıkmaktadır. GÖRSEL 2’de görüldüğü gibi özellikle yüksek 

katlı binalardaki yangınları söndürebilmek büyük bir sorun hâline gelmiştir. Bu 

yüzden  yangınlar hem ülkemiz hem dünyamız için büyük bir sorun teşkil etmektedir.   



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                        GÖRSEL 2: 2016 Haziran ayında Londra’da yaşanan Grenfell binası yangını 

   

Örneğin 03.08.2021 tarihinde yapılan habere göre: (…)  Manavgat'ta başlayan ve daha 

sonra 100'den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangına ilk  

müdahalenin geç yapıldığını söyleyen yangın risk uzmanı, Türkiye Yangından 

Korunma ve  Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı, söndürme çalışmalarına 

katılan uçakların sayısının da yetersiz olduğunu söyledi. 

    Kozacı, “Takdir edersiniz ki o araçlarla ormanın derinliklerine girmek mümkün değil, o 

zaman havadan müdahale esastır orman idaresinde. Bu son olaylarda öyle anlaşılıyor ki ilk 

müdahalede gecikmeler yaşandı.” değerlendirmesini yaptı. Ülkedeki mevcut tablonun yangına 

ilk müdahalede eksikliklerin olduğunu gösterdiğini kaydeden Kozacı, “Orman 

İdaresi, 'havanın rutubeti yazın nemin %10'un altına düşmüşse, sıcaklık 45'lerdeyse tüm 

orman mücadele personeli tulumlarını ekipmanlarını alıp alarm durumunda beklemelidir' 

der. Bütün bu günlerin önceden bilinmesi ve daha hazırlıklı olunması gerekirdi diye 

düşünüyorum.” şeklinde sözlerini sürdürdü. (…)  

                                 

 

 

 

 

                     

 



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖRSEL 3: İzmir yangınında yanan ormanımız             GÖRSEL 4: 2020 yılında Hatay’da 

                                                                                                     çıkan yangında çekilmiş bir fotoğraf 

 

  Haberde uzmanın da dediği gibi yangınlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek oldukça 

önemli. Aksi takdirde GÖRSEL 3 ve GÖRSEL 4’teki gibi manzaralarla karşılaşmamız 

kaçınılmaz ve yangının ne denli büyük sonuçlar doğurduğu da aşikâr. Roketimizin yangın 

söndürmede kullanılan uçak ve helikopterlerin sayısındaki yetersizliği bir nebze olsun 

kapatabileceğini; orman yangınlarında uçakların ve helikopterlerin yangın esnasında yangının 

şiddeti ve dumanların büyüklüğü nedeniyle ulaşamayacağı yerlere olan müdahaleyi de hızlı 

bir şekilde gerçekleştireceğini ve bu nedenler doğrultusunda da yangına ilk müdahalede 

önemli bir rol oynayacağını düşünmekteyiz. Ayrıca yüksek binalarda çıkan yangınlarda 

itfaiyecilerin müdahale edemeyeceği yerleri de binanın tahliyesinin yapıldığına emin 

olunduktan sonra doğrudan hedef alıp vuruş yapabilecektir.  

3. Çözüm  

3.1   2021 Türkiye orman yangınları, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat 

ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınları… 12 

Ağustos 2021 itibarıyla; çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi 

hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve 

binlerce hayvan can verdi. 

             3.2  14 Haziran 2017 tarihinde yapılan habere göre:  

                     (…)  

                     Plasco binası, İran, Ocak 2017: İran'ın başkenti Tahran'ın simgeleri arasında 

                     gösterilen 17 katlı Plasco binası, çıkan yangın sonrası boşaltılmasının ardından 

                     çöktü.  Binanın enkazında kalan 20'den fazla itfaiyeci yaşamını yitirdi. 



 

                     Bakü, Azerbaycan, Mayıs 2015: 5'i çocuk olmak üzere 16 kişi hayatını  

                     kaybetti, binadaki döşemelerin yangının yayılmasında suçu olduğu düşünülüyor. 

                     Torch Kulesi, Dubai, Şubat 2015: 79 katlı binada çıkan yangında yüzlerce kişi 

                     kurtarıldı. 

                     Krasnoyarsk, Rusya, Eylül 2014: 25 katlı binada çıkan yangından 115 kişi  

                     kurtarıldı. 

                     Şanghay, Çin, Kasım 2010: Çin'in Şanghay kentinde 28 katlı bir binada çıkan 

                     yangın 53 kişinin yaşamına mal oldu. Çin medyası binada tadilat yapmakta olan 

                     ve ruhsatsız çalışan kaynakçıların yangına neden olduğunu söyledi. 

                     (…) 

                     Biz de bu olaylardan etkilenerek yangınlarda itfaiyecilerin hortumlar, 

                     Helikopterler vb. şeylerle hem çabuk ve etkili müdahale edemediği hem de bu 

                     araçların sayısındaki yetersizliğin önüne geçmek amacıyla roketimizi 

                     geliştireceğiz. Projemizin amacı, hem bitkilerimiz ve hayvanlarımızın hem de 

                     insanlarımızın zarar görmemesi için bir çalışma yapmaktır. 

 

3.3  ‘‘OpenRocket’’ programıyla tasarlayacağımız roketimizi düşük yoğunluğa, 

korozyona dirençli, düşük sürtünme katsayılı, hafif ve yüksek mukavemetli 

Karbon Fiber filamentiyle 3D yazıcı sayesinde roketimizi oluşturacağız. Daha 

sonra küre   şeklindeki strafor kapların içine yangın söndürücü gazlar (azot, 

argon, karbondioksit vb.) doldurup bunları roketimizin içine yerleştireceğiz.  

Roketin atışı askeriyede kullanılan havan toplarındaki eğik atış 

mekanizmasıyla gerçekleştireceğiz. Roketimiz sağlıklı ve stabil bir uçuş 

gerçekleştirip yangına inişini sağlamış olacağız. Yangın söndürücü kaplarımız 

kullanacağımız sensör sayesinde içindeki tüpten dışarı çıkacak ve saniyeli fitil  



 

sayesinde yangınla temas ettiğinde patlayacak. Bu şekilde yangını söndürmüş 

olacağız.  

                                    GÖRSEL 5: Proje Prototipi (3B Bitmemiş) 

4 Yöntem 

4.1  Roketin prototip tasarımında ‘‘OpenRocket’’ programı kullanılmıştır. Tasarıma 

ilk olarak 15 cm uzunluğu, 6 cm taban çapı ve duvar kalınlığı 0,2 cm olan bir 

burun konisi yaparak başlanmıştır. Daha sonra altına burun konisine birbirine 

geçtiği zaman tam otursun, hava akımı geçişi olurken zorlanılmasın diye dış çapı 

6, iç çapı 5,6, uzunluğu 30 ve duvar kalınlığı 0,2 cm olan bir üst gövde borusu 

eklenmiştir.  Ardından her birinin kalınlığı 0,3 cm, kanat kesiti kare olacak serbest 

biçimde boyut uyumlu 3 kanatçık yerleştirilmiştir. Devamında roketin içine yangın 

söndürmede kullanacağımız içi yangın söndürücü gaz dolu ve üstünde saniyeli fitil 

monteli strafor kaplarımızı koyabilmek için gövde borusunun içine dış ve iç çapı 

5,6, uzunluğu 15 cm olan bir tüp bağlama kolu kullanılmıştır. Tüp bağlama 

kolunun alt ve üst tabanlarına çapı 5,6, kalınlığı 0,2 cm boyutunda iki kapak -

bölme duvarı- yerleştirilmiştir.  

                                           GÖRSEL 6: Proje Prototipinin Yandan Görüntüsü  



 

 

                                                   GÖRSEL 7: Proje Prototipi (3B Bitmiş) 

 

4.2   Roket prototipi tasarlandıktan sonra oksidasyon aşamasında Orlon maddesi 300 

°C'ye kadar ısıtılmakta olan ve ısıtılma aşamasında maddede bulunan hidrojen 

maddesinin ayrıştırılıp, oksijen maddesi elde edilmesiyle üretilen; ayrıca düşük 

yoğunluk, korozyon   direnci, düşük sürtünme katsayısıyla çelikten 4,5 kat hafif 

olmasına rağmen 3 kat daha mukavemetli olan Karbon Fiber filamenti kullanılarak 

3D yazıcıdan basıkısı yapılacaktır. Karbon Fiber filamenti kullanılmasının nedeni; 

yapısı bakımından hafifliği ve daha hafif donanım ile daha fazla verim alınması, 

oksitlenme gibi bir sorunu olmadığından görsel olarak çekici olması ve uzun 

ömürlü olması, çeliğe göre daha düşük yoğunluğu ve dayanıklılığıyla yüksek 

ağırlık oranı gerektiren uygulamalarında (denizcilik, elektrik elektronik, havacılık, 

inşaat, kamu-alt yapı uygulamaları, otomotiv, spor ve eğlence, rüzgar enerjisi, 

telekominikasyon vb.) tercih edilişi ve en önemlisi de yanmaz olmasıyla projemize 

uyum sağlamasıdır. Bu sayede roketimiz yangından zarar görmeyecek ve tek 

kullanımlık olmayacaktır. 



 

4.3    Roketin atışı askeriyede kullanılan havan toplarındaki eğik atış mekanizmasıyla 

yapılacaktır. Eğik atış, yatay düzlemle açı yapacak şekilde atılan bir cismin 

hareketidir. Bu sayede roketin atış yönündeki açı belirlenecektir. 

 

 

 

                                                      

 

                                                              

                                                              

 

                                                GÖRSEL 8: Eğik atış mekanizması 

                  

                  Cisim yataydan yukarı yönlü bir açı yapacak şekilde atılıyorsa buna yukarı yönlü 

                eğik atış, aşağı yönlü atılıyorsa aşağı yönlü eğik atış ya da pike atış denir. Bizim 

                kullanacağımız ise yukarı yönlü eğik atış olacaktır. ANİMASYON 1’de yatayla 60° 

                açı yapacak şekilde bir ilk hızla atılan bir topu gösteriyor. Bizim roketimiz de aynı 

                bu şekilde uçuşunu gerçekleştirecektir. Roketimiz sağlıklı ve stabil bir uçuş 

                gerçekleştirdikten sonra paraşütlerini açacak, bu sayede yere belirli bir hız 

                değerinde, atmosfere açık bir ortamda havanın kaldırma kuvvetinden yararlanarak 

                yavaşça ve güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirecektir.  

 

 

 

                                                    

                              

 

 

 

 

 

                                                  

                 ANİMASYON 1: Roketin eğik atış mekanizması kullanılarak uçuşu (temsilî) 



 

 

3D yazıcıdan roketimizi bastıktan sonra küre şeklindeki strafor kapların içine yangın 

söndürücü gazlar (azot, argon, karbondioksit vb.) koyulacaktır. Bu kaplar roketin tüp 

bağlayıcı kol kısmında duracak ve kullanacağımız yüksek ısıyı algılayan sensör sayesinde 

yangın bölgesine iniş yaptığında kapağı açıp strafor kaplarımızın dışarıyla temasını 

sağlayacaktır. Strafor kap tercih edilmesinin nedeni aynı yangın toplarındaki gibi saniyeli 

fitilin ateşle temas ettiğinde patlamasıyla beraber strafor kabın da patlaması, dolayısıyla 

yangın  söndürücü gazların da açığa çıkmasıdır.  

 

5 Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

5.1   Yangın söndürmede kullanılan hortumlar, yangının büyüklüğü ve şiddeti 

dolayısıyla yetersiz kalmaktadır. Hortumlarla ormanın derinliklerinde ve yüksek 

katlı binalarda çıkan çıkan yangınlara müdahale etmek pek sağlıklı, daha ziyade 

etkili değildir. Yangın topları da aynı şekilde büyük orman ve bina yangınlarında 

kullanıldığında uzak ve istenilen mesafeye, ormanın derinliklerine veya doğrudan 

binanın istenilen katına müdahale edemez. Zaten edeceği takdirde etki alanı az 

olacak, bu nedenle de yetersiz kalacaktır. 

    Bizim roketimiz ise yangında hem ormanın derinliklerinde hem de yüksek katlı 

binalarda istenilen mesafeye havadan hızlı bir şekilde hedefe doğrudan müdahale 

edecek ve etki alanı daha fazla olacaktır. Roketimizin içine yerleştirdiğimiz strafor 

kaplarımız saniyeli fitil sayesinde ateşle temas ettiğinde patlayacaktır. Roketimizin 

yapımında kullanacağımız malzeme Karbon Fiber olduğundan herhangi bir şekilde 

yangından zarar görmeyeceği öngörülmektedir. Ayrıca insan eliyle müdahale 

edilmeyeceği için insanlarımızın can güvenliğini tehdit eden bir durum da 

olmayacaktır.                         

    Orman yangınlarında ve yüksek katlı bina yangınlarında uçakların, helikopterlerin 

ve itfaiyecilerin yangın esnasında yangının şiddeti ve dumanların büyüklüğü 

nedeniyle de ulaşamadıkları yerler de vardır. Ayrıca projemiz, yangın söndürmede 

kullanılan uçak ve helikopterlerin sayısındaki yetersizliği kapatmak adına da bir 

çözüm olacaktır. 

 

6 Uygulanabilirlik  

6.1  Proje Fikrinin Hayata Geçirilmesi 



 

Projemiz; yangın esnasındaki eksiklikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaya 

karar verilmiş, bu eksiklikler ve ihtiyaçların giderilmesi için yapılmış olacaktır. 

Proje; ilk önce itfaiyecilere roketin tanıtımı, kullanım alanları, avantajları ve 

dezavantajları, nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilerek hayata geçirilebilir. 

Roket kullanılacağı zaman roketin başında duracak ve roketin atışını 

gerçekleştirecek olan kişinin de ayrıca eğitimini ve çeşitli güvenlik önlemlerini 

alması gerekmektedir.  

6.2  Projenin Ticari Bir Ürüne Dönüştürülmesi 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda bizim projemize benzeyen, yurt dışındaki 

ülkelerde ve kendi ülkemizde satışı yapılabilen yangın söndürücü bir roket 

bulunamamıştır. Bu doğrultuda yerli ve milli, özgünlük açısından tamamen bize ait 

olan projemizin özellikle orman yangınlarının görüldüğü başta kendi ülkemiz olmak 

üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Akdeniz ülkeleri; 

İngiltere, Çin, Dubai, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, 

Vietnam, Güney Kore gibi yüksek katlı bina yangınlarının sık görülebileceği ülkeler 

için daha fazla geliştirilerek ticari bir ürüne dönüştürülebileceği tespit edilmiştir.  

7  Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Bütçe Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                 

 

 

                                                            

 

 

                                                       TABLO 1: Proje Bütçe Tablosu 

             MALZEME                  FİYAT  

Karbo cc         Karbon Fiber 3D 

       Yazıcı Filamenti 

                 400 TL 

 Kırmızı ve Beyaz Akrilik Boya                  240 TL  

Dolumlu Co2 Tüpü 2.67 Litre 

(Yangın Söndürücü) 

                 1150 TL 

Strafor Top 3 Adet (4 cm)                   21 TL 

Saniyeli Fitil                   500 TL 

Makeb     Sensör 

 

                 50 TL  

TOPLAM                  2451 TL 



 

                7.2  Zaman Planlaması 

 

 

                                                      

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                TABLO 2: Proje Zaman Çizelgesi 

8 Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)   

8.1   Son yıllarda artan yangınlar ağaçlara, bitki örtüsüne, yaşayan birçok canlıya, 

binalarımıza, insanlarımıza ve yangınlarla mücadele eden ekiplerimize ciddi 

zararlar vermektedir. Projemiz öncelikli olarak itfaiye görevlileri için 

tasarlanmıştır. Belediyeler, afet yardım ve acil durum kurtarma ekiplerinin de 

ihtiyaç duyacakları bir ürün olacaktır. Problemi yaşayanlar ve projemize en çok 

ihtiyaç duyanlar ise yangın söndürme mahallinde ön saflarda yer alıp mücadele 

eden ekiplerimizdir. 

   Yangınlarla ilgili yapılan birçok araştırma, iklim değişikliğinin ve artan 

sıcaklıkların etkisine  dikkat çekerek yangın ve iklim arasındaki ilişkiyi ele almıştır. 

Araştırmalar, iklim değişikliğiyle birlikte artan atmosferik kararsızlık, sıcaklığın 

yükselmesi, kuraklığın artması, sürekli olan sıcaklık dalgaları gibi meteorolojik ve 

iklimsel koşulların yangınların sayısında ciddi artışlara neden olduğunu göstermiştir. 

Kusurlu inşaat, kusurlu elektrik tesisatı ve kusurlu aydınlatma armatürleri, sürtünme 

sonucu ısınan yüzeyler, makine ve aşırı ısınmış sıcak yüzeyler, kesme ve kaynak 

işleri, kıvılcım sıçramaları gibi çeşitli nedenlerle de bina yangınları görülmektedir. 

Biz de projemizi ağaçlarımız, ciğerlerimiz, bitkilerimiz, iklimimiz, canlılarımız, 



 

binalarımız ve önemli yapılarımız; bilhassa insanlarımız, itfaiyecilerimiz ve afetlerle 

mücadele edenlerimizin zarar görmemesi için geliştireceğiz. 

9 Riskler 

9.1 Projemizin uygulanabilirliğinde  mevcut riskler başlıca şu şekildedir: Roketin 

olumsuz hava şartlarında ve yangında zarar görebilecek olması, uçuşunda 

yaşanılabilecek teknik yetersizlik ve aksaklıklar (roketin hedeflenilen bölgenin 

gerisinde kalması ya da ilerisine gitmesi), roketin atışını gerçekleştirecek kişiye 

yeterli eğitimin verilmemesi sonucu yaşanacak koordinasyon problemleri ve teknik 

aksaklıklar, çeşitli güvenlik önlemlerinin alınmamasına karşın can güvenliği tehlikesi, 

hedef alınan binanın tahliye edilmemiş olmasına karşın içeride insan bulunma ihtimali 

vb.  

     Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler 

alınabilir. Örneğin roketin olumsuz hava şartlarında ve yangında zarar görebilecek 

olmasına karşın Karbon Fiber  filamenti yerine sağlam, hafif, güçlü, yangına 

dayanıklı, iyi yalıtım özellikli ve düşük su geçirgenliği olan PVC filamenti; yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı, çevreye yardımcı olmak için yenilenebilir doğal kaynaklarla 

yapılan GEEETECH PETG filamenti; şoklara ve düşmelere karşı büyük direnç 

gösteren TPU filamenti, bir cam ipliği olan ve magnezyum, kireç taşı, alüminyum 

karışımıyla elde edilen korozyona oldukça dayanıklı, sıcak veya soğuktan 

etkilenmez, sıvı geçirmez, şekli bozulmaz ve darbelere karşı dirençli, farklı 

şekillerde ve renklerde üretilmeye uygun, hafif, küflenmez veya paslanmaz, sağlığa 

dost ve her alanda kullanılabilen ve dayanıklılığıyla öne çıkan FiberGlass filamenti 

kullanılabilir. İyi düzeyde eğitim verilerek koordinasyon problemleri ve teknik 

aksaklıkların önüne geçilebilir, sıkı güvenlik önlemleri alarak can güvenliği tehlikesi 

en aza düşürülebilir. 
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