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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Ülkemizde orman yangınlarının çıkıĢ nedenleri ile mücadele edilse de çeĢitli nedenlerle 

ülkemizde her yıl orman yangınları görülmektedir. Nitekim Orman Genel Müdürlüğünün 

verilerine göre 2015-2020 döneminde 16 bin 3 yangın çıkmıĢ, 62 bin 315 hektarlık alan alevlere 

teslim olmuĢtur. (KIZILARSLAN, S. 30.07.2021) Orman yangınlarını söndürmede ülkemiz son 

yıllarda büyük aĢamalar kaydetmiĢtir. Buna rağmen ülkemiz yeryüzü Ģekillerinin engebeli yapısı 

orman yangınlarının söndürülmesinde önemli zorluklar çıkarmaktadır. Dik yamaçlar, derin vadiler 

yerden müdahaleyi imkânsız hâle getirebilmektedir. Ülkemizde orman yangınlarına havadan da 

müdahale edilmektedir. Havadan müdahalenin de bazı olumsuz yanları bulunmaktadır. Hava 

araçlarının birçoğunun gece saatlerinde yangına müdahale edememesi, maliyetlerinin çok yüksek 

olması, sınırlı sutaĢıma kapasiteleri, havadan müdahale araçlarının en önemli olumsuz yanlarıdır. 

Bu durum orman yangınlarına müdahalede yeni yöntemleri zorunlu hâle getirmektedir. 

Bu proje ile orman yangınlarına müdahalede farklı bir yöntem geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

yöntemde su kaynaklarından şekil 1’de görüldüğü gibi borular yardımıyla alınan su, orman 

içerisinde belirli aralıklarla yerleĢtirilen 10-15 metre yüksekliğindeki metal fıskiyelere aktarılarak 

yangınlara müdahale amaçlanmıĢtır. Su kaynaklarına yerleĢtirilen güçlü dalgıçlar ve pompalar 

yangın anında fıskiyelere su pompalayarak yangının söndürülmesinde önemli bir rol üstlenecektir. 

Bu sistemde Ģüphesiz borular ve fıskiyeler yangına dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. Sistem 

sayesinde engebeli arazilerde yerden müdahale ekiplerinin ulaĢamadığı alanlara anında müdahale 

edilecek ve yangın büyümeden söndürülmesi mümkün olabilecektir. Sistemin kurulum aĢmasında 

maliyetler yüksek olacağı düĢünülse de kurulumundan sonra uzun yıllar maliyet oluĢturmadan 

kullanılabilecektir. 

 

 
Şekil 1: Temiz hava akıĢını sağlayacak sistemin diyagramı 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

2021 yılı verilerine göre Türkiye arazinin yaklaĢık 23,1 milyon hektarı, yüzölçümünün ise 

%29,6’sı ormanlarla kaplı durumdadır. Bu orman varlığımızın coğrafi bölgelere göre dağılımı ise 

tablo 1’de görüldüğü gibidir. 



4 

 

 

 

Sıra 

No 
Bölge 

Ormanlık 

Alan Oranı 

1 Karadeniz Bölgesi %25 

2 Akdeniz Bölgesi %24 

3 Ege Bölgesi %17 

4 Marmara Bölgesi %13 

5 Doğu Anadolu Bölgesi %11 

6 Ġç Anadolu Bölgesi %7 

7 Güneydoğu Anadolu Bölgesi %3 

Tablo 1: Türkiye orman varlığının coğrafi bölgelere göre dağılımı 

 

Ülkemiz orman varlığını artırabilmek için son yıllarda ağaçlandırmaya büyük önem 

vermektedir. Bu çalıĢmalar kapsamında özel ve kamu kurumlarınca kampanyalar düzenlenmekte 

olup hatta 2019 yılından itibaren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. Bu 

çalıĢmalar neticesinde ülkemiz Dünya’da en fazla ağaçlandırma yapan ilk 10 ülke arasına girmeyi 

baĢarmıĢtır. Bu çalıĢmalar sonucunda ülkemizdeki orman varlığının tablo 2’de görüldüğü gibi 

yıllar itibari ile arttığı görülmektedir. 

 

Yıllar Ormanlık Alan 

Ülke 

Yüzölçümüne 

Oranı 

1973 20.2 milyon hektar %26,1 

1999 20,7 milyon hektar %26,7 

2004 21,2 milyon hektar %27,2 

2012 21,7 milyon hektar %27,7 

2015 22,3 milyon hektar %28,6 

2021 23,1 milyon hektar %29,6 

Tablo 2: Türkiye’nin yıllara göre orman varlığı (DURAN, E., 22.03.2022) 

 

Türkiye orman varlığını artırmak için hem ağaçlandırmalar yapmakta hem de yoğun bir 

gayret gösterse de çeĢitli nedenlerle çıkan orman yangınları bu çabaya önemli bir engel 

çıkarmaktadır. Nitekim ülkemizin büyük bir bölümünde Akdeniz ve Step Ġklimi gibi yarı kurak 

iklimler görülmektedir. Bu yarı kurak iklimlere bağlı olarak ülkemizde özellikle yaz ayları yağıĢsız 

geçmektedir. YağıĢsız geçen bu yaz aylarında yüksek sıcaklıkların da hâkim olması orman 

yangınları için uygun bir ortam oluĢturmaktadır. Harita 1’de görüldüğü gibi ülkemizdeki orman 

yangınlarının, Akdeniz sahil Ģeridine paralel uzanan Toros sıradağlarında, Ege’nin geneli olmakla 

birlikte özellikle kuzeybatısında ve güneyinde, Karadeniz’in batısında, Marmara’nın Ġstanbul ve 

çevresinde, Ġç Anadolu’nun kuzey batısında kalan ormanlık alanlarda yoğunlaĢtığı görülmektedir. 
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Harita 1: Türkiye’de görülen orman yangınlarının coğrafi dağılıĢı. (KURT, B., 2014) 

 

Türkiye bu orman yangınları ile hem çıkıĢ nedenleri ile hem de orman söndürme 

çalıĢmaları ile mücadele etse de maalesef çeĢitli nedenlerle orman yangınları görülmeye devam 

etmektedir. Ülkemizdeki orman yangınlarının çıkıĢ nedenleri incelendiğinde %7’sinde kasıt, 

%28’sinde faili meçhul, %63’ünde ihmal, dikkatsizlik ve kaza, %2’sinde ise doğal nedenlerin 

etkili olduğu görülmektedir. ÇeĢitli nedenlerle çıkan bu orman yangınlarının söndürülmesinde su, 

köpük ve çeĢitli kimyasallar kullanılmaktadır. Bu üç söndürücü içerisinde en fazla kullanılan ise su 

ile söndürmedir. (ERTUĞRUL, M.,2007)  Orman yangınları ile mücadelede yöntemleri 

incelendiğinde ise orman iĢçileri, arazöz, dozer, greyder, ilk müdahale araçları, helikopterler, 

yangın söndürme uçakları, itfaiye araçları, yangın erken uyarı sistemleri, dronlar ve çeĢitli yangın 

söndürme araçları kullanılmaktadır. (Tarım Orman Şurası) Son yıllarda bu yangın söndürme 

sistemlerinin sayılarında büyük artıĢlar olsa da bu söndürme sistemlerinin kendi içerisinde çeĢitli 

eksiklikler bulunmaktadır. Ormanlarımızın büyük kısmının yoğunlaĢtığı dağlık ve engebeli 

arazilerde bu eksiklikler kendini daha çok hissettirmektedir. Fotoğraf 1’de görüldüğü gibi dik 

yamaçlar ve derin vadiler yerden müdahaleyi imkânsız hâle getirebilmektedir. 

 
Fotoğraf 1: Dağlık ve engebeli araziler orman yangınlarını söndürme 
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Havadan müdahale araçlarından uçaklar dâhi bu engebeli arazilerde yangın üzerine su 

boĢaltmada zorlanmaktadır. Ayrıca hava araçlarının birçoğunun gece saatlerinde yangına 

müdahale edememesi, maliyetlerinin çok yüksek olması, sınırlı sutaĢıma kapasiteleri, havadan 

müdahale araçlarının en önemli eksik yönleridir. Yangın sırasında çıkan rüzgârlar gerek yerden 

müdahale araçlarının gerekse havadan müdahale araçlarının iĢini zorlaĢtırarak yangının hızla 

büyümesine neden olmaktadır. Yangın mücadele araçlarındaki bu eksiklikler yangın esnasında 

etkili olan rüzgârla birleĢince orman yangınları kontrol edilemez bir hâle gelmektedir. Bu durum 

orman yangınlarına müdahalede yeni yöntemleri zorunlu hâle getirmektedir. Bu projedeki 

amacımız orman yangınlarını söndürmek için yeni bir yöntem geliĢtirerek mevcut sistemlerdeki 

eksikleri gidermektir. 

 

3. Çözüm: 

Orman yangınlarını söndürmede kullanılan mevcut sistemlerin eksiklerini gidermek için 

orman fıskiyeleri sistemini geliĢtirmekteyiz. Bu sistemde şekil 1 ve şekil 2’de görüldüğü gibi 

orman arazilerinin içerisine ağaç boylarından daha yüksekte bulunan fıskiyeler orman içerisinde 

uygun yerlere yerleĢtirilecektir. Su kaynaklarından (göl, gölet, akarsu, su kuyusu, deniz gibi) güçlü 

pompalarla alınan su, metal borular aracılığı ile fıskiyelere ulaĢtırılacaktır. Su kaynakları 

fıskiyelere çok uzak ise itfaiye araçlarının ulaĢabildiği en yakın noktalar tespit edilerek fıskiyelere 

gidecek su, itfaiye araçlarından da temin edilebilir. Fıskiyelere gidecek suyu, kontrol edebilmek 

için uygun yerlere kontrol odaları ve vanalar yerleĢtirilecektir. Böylece yangın çıkıĢ noktalarına 

yakın fıskiyelerin çalıĢması sağlanacaktır.  

 
Şekil 2: Temiz hava akıĢını sağlayacak sistemin diyagramı 

 

Oldukça güçlü olan bu fıskiyeler 80 metre su fıĢkırtma kapasitesine sahiptir. Tek bir fıskiye 

fotoğraf 2’de görüldüğü gibi 80 metre yarıçapına sahip dairesel bir alandaki yangına müdahale 

edebilecektir. Bu durumda tek bir fıskiye: 

A= π.r² 

A= 3.14x80² 

A= 20096 m² bir alandaki yangına müdahale edilebilecektir. Bir hektar arazi 10000 m² olduğu için 

tek bir fıskiye 2 hektar=1.4 futbol sahası büyüklüğündeki bir arazide oluĢabilecek yangına 

müdahale edebilecektir. 
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Fotoğraf 2: Tek bir fıskiyenin sulayabileceği alan 

 

Fıskiyelerin dağlık alanlarda hâkim noktalara yerleĢtirilmesi durumunda tek bir fıskiyenin 

sulayabileceği alan daha da artacaktır. Örneğin bir fıskiyenin 100 metre yükseltiye sahip hâkim bir 

tepeye yerleĢtirilmesi durumunda şekil 3 ve şekil 4’de olduğu gibi 3,2 hektar=4,5 futbol sahası 

büyüklüğünde bir arazide çıkabilecek yangını söndürebilecektir. 

 

 

Yanal Alan= π.r.s 

Yanal Alan= (3,14).(80).128= 32153 m² 

 

Şekil 3: Dağlık arazide fıskiyenin söndürebileceği alan hesabı 
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Şekil 4: Dağlık arazide fıskiyenin söndürebileceği alan 

 

Fıskiyeler için alınan su kaynağı, tatlı su kaynağı ise fıskiyeler yaz aylarında zaman zaman 

çalıĢtırılıp orman tabanı ıslatılarak doğal nedenlerle çıkabilecek yangınlar önlenebilir. Ayrıca 

sistem ağaçlandırma bölgelerine kurularak fidanların sulanması fıskiyeler aracılığı ile de 

yapılabilir. Projemizin çözüm algoritması şekil 5’de gösterilmiĢtir. 

 
Şekil 5: Projemizin çözüm algoritması 
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4. Yöntem 

Bu projede orman yangınları, orman yangınlarının nedenleri hakkında bilgilerin toplanması 

amacıyla literatür taraması yapılmıĢtır. Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirler ve orman 

yangınlarını söndürmede kullanılan yöntemler ortaya konmuĢtur. Orman yangınlarını söndürmede 

kullanılan yöntemlerin gerek ülkemizin dağlık ve engebeli arazi yapısına bağlı gerekse Ģiddetli 

rüzgârlar nedeniyle bazı eksikleri olduğu kanısına ulaĢılmıĢtır. Bu eksikleri gidermek için ormanlar 

içerisine orman fıskiyeleri ve bu fıskiyelere su ulaĢtıran boru hatları döĢenmesi ile birlikte bu 

eksiklikler önlenebilecektir. Projemizi geliĢtirirken tarımsal alanların sulanmasında kullanılan 

yağmurlama sistemlerinden ve Ģehirsel alanlarda kullanılan yangın musluklarından esinlenilmiĢtir. 

ġehirsel alanlarda kullanılan yangın musluklarında her an basınçlı su bulunmakta olup itfaiye 

personelleri bu musluklara yangın hortumlarını takarak yangına müdahale edebilmektedir. Tarımsal 

alanlarda kullanılan yağmurlama sistemlerinde de çok büyük alanlar bu sistemle sulanabilmektedir. Bu 

proje kullanılan yöntemde ise Ģehirsel alanda kullanılan yangın muslukları ile tarımsal alanlarda 

kullanılan yağmurlama sistemleri birleĢtirilerek bir çözüm yöntemi geliĢtirilmiĢtir. 

GeliĢtirdiğimiz bu yöntemde arazinin coğrafik yapısı, bölgedeki rüzgâr durumu, gece veya 

gündüz fark etmeksizin orman yangınlarına her daim müdahale edilebilecektir. Yangına müdahale 

sırasında minimum insan gücü kullanılacağı için iĢ kazaları da çok seviyede olacaktır. Ayrıca 

yangından sonra soğutma çalıĢmaları için de ayrıca insan gücüne gerek kalmayacaktır. Uzun ve 

kurak yaz aylarında fıskiyeler zaman zaman çalıĢtırılarak doğal nedenlerle oluĢabilecek yangınlar 

da önlenebilecektir. Yöntemin bir diğer önemli faydası ise ağaçlandırma bölgelerine kurularak 

fidanların buradan sulanması sağlanabilecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Orman yangınlarını söndürmek için kullanılan arazöz, dozer, greyder, ilk müdahale 

araçları, helikopterler, yangın söndürme uçakları, itfaiye araçları, yangın erken uyarı sistemleri, 

dronlar gibi yerden ve havadan müdahale araçlarının eksikleri bulunduğu ve arazi yapısının, 

bölgedeki rüzgâr durumunun ve gece saatlerinin bu eksiklikleri daha belirgin hâle getirdiği bir 

gerçektir. GeliĢtirdiğimiz proje Dünya’da ve Türkiye’de hiç uygulanmadığı için tamamen yenilikçi 

ve özgündür. Projemizin ilham kaynağı olan yangın muslukları ve tarımsal yağmurlama sistemi 

Dünya’da ve Türkiye’de hâlen uygulanan bir yöntem olsa da bu iki sistemin sentezi olan projemiz 

ilk kez orman yangınlarını söndürmek için geliĢtirilmiĢtir.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz ülkemizde 23.1 milyon hektar alan kaplayan orman varlığımızın tamamında 

uygulanabilecektir. Projemizin uygulanması öncelikle karadan ve havadan müdahalenin çok zor 

olduğu dağlık ve engebeli araziler ile karadan müdahale araçlarının rahat ulaĢtığı kara yollarına 

uzak alanlardan baĢlanarak 5-10 yıllık bir zaman zarfında uygulanabilir. Projemizin 

uygulanabilmesi için gerekli su boruları, fıskiyeler, vana sistemleri ve su pompaları ülkemizde 

üretilebilmektedir. Bu durum projemizin rahatlıkla uygulanabileceğini göstermektedir. 

Projemizin kabul edilmesi halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman 

Bakanlığı ile TEMA Vakfı gibi kuruluĢlarla görüĢülerek uygulanması sağlanabilecektir. Projemiz 

ticari bir ürün olarak kullanılamaz çünkü yalnızca orman yangınlarının hızlı ve etkin bir Ģekilde 

söndürülmesi için gerekmektedir.  
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Projemizdeki en önemli riskler maliyetinin yüksek olması, fıskiyelerin kurulacağı bölgeye 

yakın su kaynaklarının olmaması ihtimalidir. Projemizdeki risk olasılıkları ve etkileri, riskler 

bölümünde detaylandırılmıĢtır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini uygulama maliyet planlaması tablo 3’de, projemizin sunum maketi için 

kullanacağımız malzemeler ve maliyet hesabı tablo 4’de detaylı Ģekilde sunulmuĢtur. 

  

Malzemeler Birim Birim Fiyatı Gereli Adet Toplam Fiyat 

Su Pompası 1 adet 45000 TL 1 adet 45.000 TL 

Metal Boru 
1 Boy 

(6 metre) 
250 TL 2000 boy 500.000 TL 

Fıskiye 1 adet 20000 TL 1 adet 20.000 TL 

Vana 1 adet 2000 TL 1 adet 2.000 TL 

Basınç ġalteri 1 adet 1000 TL 1 adet 1.000 TL 

Toplam 568.000 TL 

Tablo 3: Tahmini maliyet planlaması 

 

Tablo 3’de hesapladığımız uygulama maliyeti su kaynağının 12 km uzakta olduğu ve bir 

fıskiyenin sulayabileceği alanın maliyet hesabıdır. Bir fıskiyenin düz arazilerde yaklaĢık 2 hektar, 

dağlık alanlarda yaklaĢık 3.2 hektarda yer alan orman yangınına müdahale edebileceğini çözüm 

baĢlığı altında hesaplamıĢtı. Bu durumda Türkiye ormanlarının tamamına yaklaĢık 4.880.000 

fıskiye gerekecektir.  

10 fıskiyeye, 1 adet vana, 1 adet su pompası ve 1 adet basınç Ģalteri gerekmektedir. Bu 

durumda 888.000 vana, basınç Ģalteri ve su pompasına ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca toplam 4.800 

km boru hattı çekildiği düĢünüldüğünde 230 milyar lira toplam maliyet ortaya çıkacaktır.  

Türkiye ormanlarının %60’ı yangın bakımından daha riskli olduğu düĢünüldüğünde 

ormanlarımızın %60’ına bu sistem kurulmalıdır. Bu durumda maliyet 140 milyar liradır. Projenin 

kara ve havadan müdahalenin zor olduğu yerlerden baĢlanarak 10 yılda uygulandığı düĢünülürse 

yıllık maliyet 14 milyar liradır.  

Projemizde maliyetlerin yüksek olduğu düĢünülse de sistemin kurulumundan sonra uzun 

yıllar maliyet gerektirmeyeceği bir gerçektir. 

  

Malzemeler Birim Birim Fiyatı Gerekli Birim Toplam Fiyat 

Mini su pompası 1 adet 600 TL 1 adet 600 TL 

Mini fıskiye 1 adet 50 TL 1 adet 50 TL 

Su Borusu 1 metre 35 TL 3 metre 105 TL 

Su geçirmez naylon 1 metre 50 TL 3 metre 150 TL 

MDF 1 m² 100 TL 3 m² 300 TL 

3 mm Kontrplak 1 m² 75 TL 2 m² 150 TL 

YapıĢtırıcı 1 adet 60 TL 4 240 TL 

Boya 1 litre 200 TL 1 200 TL 

Sunum maketi için gerekli toplam maliyet 1795 TL 

Tablo 4: Projemizin sunumu için ihtiyaç duyulan malzemeler ve sunum maliyeti 



11 

 

 

7.a. Proje Takvimi: 

Proje takvimi tablo 5’de detaylı Ģekilde sunulmuĢtur. 

 

Aşama Yapılacak İş Tarih Süre 

Ön Değerlendirme 

Raporu AĢaması 

Proje fikri oluĢturma, geliĢtirme, 

araĢtırma,  rapor oluĢturma süreçleri 

ġubat 2022-  

Nisan 2022 
3 Ay 

Proje Detay 

Raporu AĢaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 

değerlendirilmesi, literatür tarama,  proje 

detay raporu yazımı 

Mayıs 2022 1 Ay 

Üretim Sistemin kurulması 5-15 Temmuz 2022 10 gün 

Test 
Sistemin test edilmesi 15-20 Temmuz 2022 5 gün 

Sunum provaları 20-27 Temmuz 2022 7 gün 

Final Final Sergisi / ORDU 29-31 Temmuz 2022 3 gün 

Büyük Final Final Sunumu / SAMSUN 
30 Ağustos-4 Eylül 

2022 
5 gün 

 

Üretimden Sunuma Toplam Süre 30 gün 

Tablo 5: Proje Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi öncelikle ormanlık alanlarda yaĢayan ağaçlar, hayvanlar, orman 

köylüleri, orman yangınlarını söndürmede görevli orman iĢçileri ile Tarım ve Orman Bakanlığıdır. 

Bir diğer hedef kitlemiz de orman hammaddesi kullanan sanayicilerimizdir. Ayrıca ormanlar, 

atmosferimize oksijen sağladığı için ve milli bir servet olduğu için tüm halkımız hedef kitlemizi 

oluĢturmaktadır. 

 

9. Riskler 

Projemizdeki en önemli risk uygulama maliyetinin yüksek olmasıdır. Projemizin maliyeti 

yüksek olduğu için uygulanmama olasılığı yüksek 4 olup böyle bir olasılığın gerçekleĢmesi 

durumunda orman yangınlarını söndürmedeki eksiklikler devam edeceği için etkisi de yüksek 4 

olacaktır.  

Bir diğer risk ise su kaynaklarının fıskiyelere çok uzak olmasıdır. Su kaynaklarının 

fıskiyelere çok uzak olma olasılığı orta 3’tür. Böyle bir olasılığın gerçekleĢmesi durumunda daha 

güçlü pompalar, su kuyuları, yapay göletler ile risk azaltılabileceği için etkisi düşük 2 olacaktır.  

Projemiz için oluĢturduğumuz olasılık-etki matrisi tablo 5 ve tablo 6’deki gibidir 

 

 Etki 

Çok Yüksek 

5 

Yüksek 

4 

Orta 

3 

DüĢük 

2 

Çok DüĢük 

1 

Olasılık 

Çok Yüksek 5 25 20 15 10 5 

Yüksek 4 20 16 12 8 4 

Orta 3 15 12 9 6 3 

DüĢük 2 10 8 6 4 2 

Çok DüĢük 1 5 4 3 2 1 

Tablo 5: Olasılık-etki matrisi 
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 Etki 

Düşük Etki Yüksek Etki 

Olasılık 

Yüksek 

Olasılık 

 Proje maliyetinin yüksek olması 

Orta 

Olasılık 

Su kaynaklarının fıskiyelere çok 

uzak olması 
 

   Tablo 6: Projemizin olasılık-etki matrisi 
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