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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Çeşitli etkenlere açık olan ve büyük bir yanıcı madde birikimine sahip olan ormanlar 

özellikle sıcak ve kurak mevsimlerde yangın tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır [1].  

Geçen yıl ülkemizde yaşadığımız orman yangınları sonucu, önemli miktarda ormanlık 

alanımız zarar gördü. Bu durum hepimizi derinden üzdü. Dünya genelinde çok büyük orman 

yangınlarının yaşandığını da fark ettik. Orman yangınlarına zamanında müdahalenin önemli 

olduğunu anladık. Özellikle büyük orman yangınlarında (art arda sıralanmış ormanlarda) 

komşu ormanlara yangın geçişinin önlenmesi ve aynı şekilde orman köylerinin yangından 

korunması için önceden tedbir alınarak önlenebilir olmasını düşündük. Bu nedenle Orman 

Yangınlarına Müdahale Sistemi Projemizi geliştirdik.  

Projemiz ile ormanlarda belirli alanlara yangın söndürme istasyonları kurularak, bir set 

oluşturulmasını, komşu ormanlara yangın geçişinin önlenmesini, orman köylerinin 

yangınlardan korunabilir hale gelmesini ve büyük orman yangınlarında itfaiyenin 

giremeyeceği alanlara müdahale edilebilmesini planladık.  

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 

2002 ile 2013 yılları arasında 20 milyonu aşkın orman yangını vakalarının analizine 

göre, ekonomik ve sosyal olarak etkileri büyük olan orman yangınları, vahşi alan ve kentsel 

alanlar arasındaki geçişte meydana geldi ve doğal nedenlerle gerçekleşen orman 

yangınlarına kıyasla etkisi çok daha fazla oldu. [2]    

Orman yangınlarına zamanında müdahale sağlanması ve orman köylerinin yangından 

korunması için tedbirler önceden planlanmalıdır. Yeni ormanlık alanlar oluşturulurken, 

orman oluşturulacak alan, önceden bölümlere ayrılarak; riskli bölgeler belirlenip bu 

bölgelere yer altından veya yüzeyinden bir sistem kurulabilir. Hali hazırda önceden 

kurulmuş ormanlarımız için ise (özellikle riskli bölgelerde); büyük orman yangınlarını 

önlemek amacı ile Orman Yangın Müdahale Sistemi kurulabilir. Orman yangınları 

çıkmadan önce yapılacak işler, çıktıktan sonra söndürmek için yapılacaklardan çok daha 

fazla ve önemlidir [3]. 

3.Çözüm  

Yangın söndürme sisteminin genel işleyişini açıklaması şu şekildedir. Orman içindeki 

köy ve küçük yerleşim yerlerinin etrafına kurulur. Sistemin su depolama işini yapan iki adet 

depo vardır. Bir tanesi şebeke suyu ile beslenen yangın söndürme suyu deposudur. İkinci 

depo ise yağmur suyunu toplayarak yangın söndürme suyu deposuna aktaran depodur. 

Yangın söndürme deposu sistemin büyüklüğüne uygun su basma pompası ile yangın 

borularına su basar. Söndürme sistemi için su taşıma boruları köyün etrafını güvenlik 

çemberi oluşturacak şekilde taşıma direkleri ile yerleştirilir. Su taşıma boruları üzerlerine 

bir metre aralıklarla sprinkerler yerleştirilir. Sprinkerlerin ara mesafeleri boru ebatı ve 

sprinker çeşidine göre değişiklik gösterir.   

 

https://archive.is/wip/GG4pQ
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Ayrıca sistemin boruları belli kısımlardan valflerle suyun geçişine izin vermeyi sağlar. 

Bunu yapmamızın sebebi belli bir bölgeden yangın gelirse sadece o kısıma direk su salmayı 

sağlamaktadır. Sistemin kontrolü için güvenli bir kontrol odası oluşturulacaktır. Bu kontrol 

odasında sistemin güç pompaları ve elektrikli cihazların besleme panosu ve otomasyon 

sistemi bulunacaktır. Sistemin yangın algılama sensörleri ile yangın söndürme sistemi 

devreye girecektir. Bunun gerekli kumanda merkezi kontrol odasında bulunacaktır. 

Sistemin iki boyutlu kısa bir kesiti aşağıdaki şekil 1 de verilmiştir.  

Şekil 1’deki taşıma direkleri ölçekli değildir, ormandaki ağaçların yüksekliğine göre 

aynı seviyede veya iniş çıkışlı olabilir. Yağmur suyu toplama sistemi için farklı fikirlerimiz 

mevcuttur. Bunlardan birisi köyün yol ve kanallarından akan suyun süzülerek yağmur suyu 

deposunda biriktirilerek kullanılmasıdır. Diğer bir fikir ise bölgenin durumuna göre açık 

eğimli alan var ise bu bölgenin zeminine ızgara sistemi kurarak yağmur suyu deposunu 

doldurmaktır. Yağmur suyu deposu yaz aylarında verimli olmayabilir bu sebeple mutlaka 

şebekeye bağlı su deposu hazır durumda olmalıdır. Yağmur suyu deposu ikinci planda 

söndürmeye destek vermelidir.  

 

 
 

Şekil 1: Yangın söndürme sistemi kesiti 
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Yangın çıkma riski yüksek bölgelerde istasyonlar kurulmalı, istasyonlara su tankı 

yerleştirilip yağmur suyu toplama yöntemi veya temiz su ile doldurularak yangın anında 

yüksek sıcaklığa dayanıklı metal borular aracılığı ile taşınacak duman sensörü hangi 

bölgede yangının başladığını yangın kontrol paneline bildirecektir. Ayrıca hazırlanan 

borularla bağlı belirli alanlarda itfaiye ile su takviyesi yapılabilecek su deposu ve pompa 

mekanizması kurulacaktır. 

Sistemin farklı bir kullanma yönü ise yazın fazla kurak yerleri nemlendirmedir. Riskli 

bölgelerde çok sıcak kurak havalarda bu sistemlerden su ile nemlendirme sağlana bilinir. 

“Kış ve bahar aylarında uzun süren kuraklık, bitki örtüsünün kurumasına sebep oluyor. Yaz 

aylarında gelen sıcak hava dalgasıyla beraber çok sayıda yangın çıkıyor” ifadesi ile bir 

ormandaki bitki örtüsü ne kadar kuruysa ve ne kadar uzun süredir aşırı sıcaklara maruz 

kalıyorsa yanma olasılığının da o kadar artacağının altını çiziyor. [4] 

4.Yöntem 

Sistemde kullanacağımız ekipmanları genel özelliklerini inceledik. Projemizin gerçek 

uygulaması ile prototip uygulaması farklı olacaktır. Seçtiğimiz ekipmanlar prototip için 

kullandığımız ekipmanlardır. 

 

 
Şekil 2: Üç boyutlu maket sistem gerçeklemesi 

 Bu kısımda verilen ekipmanların özelliklerini ve maliyetleri prototip standardına göre 

değerlendirdik. 

 

https://archive.is/wip/M1DNA
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4.1. Yangın Sprinkeri 

Otomatik olarak müdahale edebilen bir 

sistemdir. İçinde sürekli su bulunduran 

borulara sahip sistem, mekanda sıcaklığın 

yükselmesi ile beraber hızlıca devreye 

girmekte ve borulardaki su yoğun bir şekilde 

yangının üzerine boşaltılır. Şok etkisi ile 

yangın, başlangıç aşamasında deaktive edilir. 

Hem yanan maddenin ısısı düşürülür, hem 

alevler söndürülür hem de çıkan dumanın 

yüksekliği azaltılarak görüş açısı genişletilir. 

Yangın söndürme sisteminin montajından 

önce sprinkler sistemi hesabı yapmak gerekir. 

Boruların arasında yeteri kadar boşluk olacak 

şekilde, ağaç borulama, loop borulama, grid 

borulama metotlarından biri kullanılabilir. 

Kullanım alanı 465 metrekareyi geçmeyen binalar ve yapılar için, DN25 boru çapı için 2 

sprinkler şeklinde başlar ve katlayarak ilerler. 

DN32 boru çapı için 3 sprinkler, DN40 için 5 sprinkler, DN50 için 10 sprinkler, DN65 

için 20 sprinkler, DN80 için 40 sprinkler, DN100 için 100 sprinkler, DN125 için 160 

sprinkler ve DN150 için ise 275 sprinkler yerleştirilmesi uygun görülmektedir.  Bu hesap 

düşük tehlike sınıfı için yapılmaktadır. Boruların döşeme metodu ve yer alacak sprinkler 

sayıları ilgili yönetmeliklerde ve TSE standart tablolarında belirtilmektedir. 

Sprinkler sistemlerin yasal olarak kullanılmak zorunda olunan bölgeleri bulunmaktadır. 

Ofis ve ev haricindeki yüksek binalarda, yüksekliği 30.50 mt’den çok olan ofislerde, 

yüksekliği 51.59 mt’den çok olan apartmanlarda, birden fazla bodrum katına sahip yirmi 

araçtan fazla kapasiteli kapalı otoparklarda, 200’den fazla yatak kapasitesine sahip 

misafirhanelerde, otellerde ve pansiyonlarda, 2000 metrekareden fazla kullanım alanı olan 

işletmelerde, toplantı salonlarında, eğlence mekanlarında, alışveriş merkezlerinde ve 

mağazalarda sprinkler söndürme sistemleri kullanılması ilgili yönetmeliklerle zorunlu hale 

getirilmiştir. 

4.2. DSF2-A 12V Selenoid Su Valfi 

Bu valf sistemin belirlenen belirli kısımlarına su akışını kesmek için kullanılacaktır. 

Temel amacı yangın söndürme sisteminin duruma göre farklı bölgelerini kısıtlamaktır. 

Aşağıda teknik özellikleri ve teknik çizimi verilmiştir. 

 

Şekil 3: Sprinker 
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Özellikler: 

Besleme Voltajı: 12V DC 

Akım: <180mA 

Güç: 2.4-3.5W 

Basınç: 0-0.2 Mpa 

Su Akış Debisi: 1.0-1.5 LPM 

Çalışma Sıcaklığı: 5-95ºC 

NC Normalde kapalı 

 

 

 

 
Şekil 4: Selenoid valf, özellikleri ve teknik çizimi 

4.3. Mini Dalgıç Pompa 

Sisteme su pompalamak için kullanılacaktır. Bu donanım yine prototip için seçilmiştir. 

Gerçek sistemde çok daha güçlü su pompaları kullanmamız gerekir. 

 

 
Şekil 5: Dalgıç pompa 

 

 

Güç kaynağı 6 ~ 12V DC, 65mA-

500mA 

Arayüz DC 5.5-2.1  

Pompa kafası 0-200cm 

Kapasite 0 ~ 550L / Saat 

Güç aralığı 4 ~ 5W 

Boyutlar 45x43x30mm 

(1.77x1.69x1.18 ")  

Ağırlık 300g 

Kablo 

uzunluğu 

1m (39,37 ") 

Silikon boru 

uzunluğu 

105 cm  

Tablo 1: Dalgıç pompa teknik özellikler 
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4.4. Duman Dedektörü 

Duman dedektörü, tipik bir yangın 

göstergesi olan dumanı algılayan bir 

cihazdır.  

Ticari, endüstriyel ve toplu konut 

dedektörleri yangın alarm sistemine bir 

sinyal yollarken, ev dedektörleri olarak 

adlandırılan tiptekiler genellikle 

dedektörün kendisinden yerel bir sesli ya 

da görsel alarm yayarlar.  

Duman dedektörleri genellikle 150 

milimetre (6 in) çapında ve 25 milimetre 

kalınlığında (1 in) bir disk şeklindeki 

plastik bir muhafaza içine yerleştirilmiştir 

ancak şekli, üretici veya ürün hattı göre değişebilir. Birçok duman dedektörü optik algılama 

(fotoelektrik) veya fiziksel sürece (iyonizasyon) göre çalışırken, daha hassas dedektörler 

duman duyarlılığını artırmak için her iki algılama yöntemini de kullanmaktadır.  

Bu hassas dedektörler, tuvaletler ve okullar gibi sigara içmenin yasak olduğu yerlerde 

caydırma amaçlı kullanılabilir. Büyük ticari, endüstriyel ve konut duman dedektörleri 

genellikle bir pil yedeklemesi ile bina gücü tarafından beslenmekte olan merkezi bir yangın 

alarm sistemi tarafından desteklenmektedir. Ancak tek bir aileye ait müstakil ve daha küçük 

evlerde, duman dedektörleri genellikle sadece tek bir pil ile beslenmektedir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Büyük orman yangınlarının oluşumu önlenebilir, gece karanlıkta orman yangınına 

müdahale edilebilir, orman köyleri orman yangınlarına karşı korunmuş olur, itfaiyenin 

ulaşılamayacağı alanlara uzaktan müdahale ile su ya da çeşitli kimyasal maddeler ve köpük 

akışı sağlanarak ulaşılmış olur. Büyük orman yangınlarında yangın ulaşmadan ormanlık 

alan önceden ıslatılarak nem ile yangın geçişi önlenebilir. Yine özellikle riskli bölgelerde 

çok sıcak – kurak havalarda ilgili bölge su ile nemlendirile bilinir. 

Topografik koşullar yangın oluşumunda ve yangın davranışında en etkili fiziki faktörleri 

oluşturur. Eğimin yüksek olduğu alanlarda yangın ilerlemesi hızlı olurken eğim düştükçe 

yangının ilerleme hızı da azalmaktadır. Ayrıca güneye dönük yamaçlarda güneş etkisi daha 

fazla hissedilirken kuzey yamaçlarda bu etki azalır [5].  

Bu şekilde riskli bölgelerde bu sistemler ile bir set şeklinde yangın söndürme 

istasyonları oluşturularak büyük orman yangınlarının oluşması önlenebilir. Geçen yıl 

ülkemizde yaşanılan orman yangınlarında geceleri yangına müdahale edilememesi, 

yangının rüzgârın yönüne göre komşu ormanlara yangın geçişinin ilerlemesinin 

durdurulamaması, itfaiyenin ulaşamayacağı alanlara insanların kova kova su taşıyarak 

Şekil 6: Duman dedektörü 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Duman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alarm
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yonizasyon
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söndürme çalışmaları, söndürme faaliyetlerinde insanların suya ulaşmada yaşadıkları 

zorluklar, rüzgarın etkisi ile yangınların komşu ormanlara sıçraması ve yangının büyümesi 

nedeni ile bu şekilde yangın söndürme istasyonları ile bir set oluşturularak daha erken 

müdahale sağlanabilir, komşu ormanlar ve köyler korunabilir.  

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz gerçek alanlarda uygulanabilirliği vardır. Orman yangınları ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı ilgilenmektedir. Hedeflerimizden biri prototip tasarımı yaparak, 

Teknofest ile projemizin geçerliliğini kanıtlamaktır. Tüm ormanlarımıza yapmak maliyetli 

olarak düşünülebilir ama son yıllarda yaşanan orman kayıpları ve bu yangınları söndürmek 

için harcanan maddi ve manevi değerler göz önüne alındığında gerekli olduğunu 

düşünmekteyiz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos  

Proje Fikir Üretim 

Aşaması 

×        

Ön Değerlendirme 

Raporu Hazırlama 

 × ×      

Maket Hazırlama    ×     

Proje Detay Raporu 

Hazırlama Sunu 

    × x   

Prototipin 

Hazırlanması 

      × x 

Projemizin maliyet tablosu aşağıda verilmiştir. 

 

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam 

Duman Sensörü 10 39,62 TL  396,2TL 

Arduino  Mega2560 Pro 

Mini 

3 386,07 TL 1158,21 TL 

3B Yazıcı Filament 2 302,67 TL 605,34 TL 

Mini Dalgıç Pompa 5 268,45 TL 1.342,25 

12V    Solenoid Valf 

 

10 51,94 TL 519,4 TL 

Grafik LCD Ekran 

 

2 247,09 TL 494,18 TL 

Galvaniz boru  20 m 405,50 TL 8.110 TL 

Sprinker 30 165,65 TL 4.969,5 TL 

  TOPLAM 17595,08 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizde ormanlarımızı, orman köylerimizi korumayı hedefledik. Geçen yıl 

ülkemizde yaşadığımız ve dünya genelinde yaşanan orman yangınlarından çok etkilendik. 

Özellikle orman yoğunluğu yüksek ve yaz aylarında yüksek sıcaklıklara çıkan 

bölgelerimizde kullanılır. Marmara bölgesinin bazı kısımları, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin 

tamamında yine İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde kullanılabilir. 

 9. Riskler 

      OLUŞABİLECEK SORUNLAR       SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ       OLUŞMA 

İHTİMALİ 

Duman sensörünün içine toz dolması P  Periyodik bakımlarının yapılması 

 

 

2 

Motorun arzalanması Periyodik bakımlarının yapılması  

1 

Olası bir elektrik kesintisi İstasyonlara jeneratör kurulması  

3 

Kabloların hasar görmesi  Kabloların hasar görmesi 

durumunda yangın kontrol 

panelinde hangi bölgenin 

kablosunun hasarlı olduğu uyarısı 

verilecektir 

 

2 

      Valflerin zarar görmesi         Periyodik bakımlarının yapılması             2 

 

1-düşük ihtimalli   

2-orta ihtimalli 

3-yüksek ihtimalli  
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