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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre zarara yol açan büyük ateş anlamına gelen yangın 

kontrolsüz yanma reaksiyonlarının neden olduğu afetlerdir(Toptaş,Yılmaz;2021; 

Gül,2019). Yüzyıllardır insanlar yangınlar hakkında bilinçlenmek, yangınları meydana 

gelmeden önce önleyebilmek ve yangın anında müdahale edebilmek için etkili yöntemler 

bulmaya çalışmışlardır. En eski yangın söndürme aracı olan kovalardan sonra el gücü ile 

basınçlı su fışkırtan pompalar geliştirildi(Gül,2019). Daha sonra sürekli kendini yenileyen 

ve geliştiren yöntemler bulunmuştur. Günümüzde yangına müdahalede en kısa süre ve en 

pratik bir şekilde müdahale imkanı sunan yangın söndürme tüplerinde su yerine kuru 

kimyevi tozlar ve hava yerine azot gazı kullanılmaktadır.  

 
 

 

 
Yangınlar; 28 Temmuz 2021 de yaşanan Antalya Manavgat’ta başlayan ve kısa 

sürede 49 ilde 299 ormana yayılan orman yangınları gibi fabrikalar, evler, işyerleri gibi 

birçok alanda çıkabilmektedir. Geride çok ciddi hasarlar bırakan yangınlarla mücadele 

yöntemleri çoğu durumda etkisiz kalmaktadır(Toptaş,Yılmaz;2021). Bu çalışmada 

yangınlarla mücadele amacıyla kullanılabilecek yeni bir ürünün tasarım önerilmiştir. Ses 



 

 

 

 

bombası olarak adlandırılan bu tasarım yangınlarla mücadele yöntemlerinde 

kullanılabilecek alternatif bir üründür.  

Ses bombası, yüksek güçlü ses dalgaları göndererek yangını söndürebilecektir. Su 

ile yangın söndürme yönteminde fazla miktarda su kullanılmakta, diğer yangın 

söndürücülerin sürekli kontrol ve muayeneden geçmesi gerekmektedir(Kılıç,2003). Ses 

dalgaları ile yangın söndürme yangını kimyasal olarak söndürmediği fiziksel olarak 

müdahale ettiği için bir kirlilik oluşturmayacaktır. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Yangınlar başta can kayıpları olmak üzere geri dönüşü olmayan çok ciddi hasarlara neden 

olmaktadır. Günümüzde yangınlarla mücadelede karadan ve havadan müdahale yöntemleri 

kullanılmaktadır. Her biri diğerinin etkisini arttıran, birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan iki 

yöntemde de farklı yangın söndürücüler kullanılmaktadır. Yangının çıkış yeri, yanan malzemeye 

bağlı olarak farklı yangın söndürücüler kullanılmaktadır. Bu yangın söndürücülerden su ile olanlar 

su kaynakları açısından büyük sorun olmakta, kimyasal olanlar ise kirlenmelere sebep olmaktadır.  

Yangın söndürme topları da son yıllarda kullanılmaktadır. Otomatik Yangın Söndürme Topu ev, 

işyeri, araç, depo ve her yerde kullanabileceğiniz Kuru Kimyasal tozlu yangın söndürme cihazı. A-

B-C ve Elektrik sınıfı yangınlarında elle yada otomatik olarak çalışır. Bu toplarda içeriğindeki 

kimyasal tozlar ile diğer yangın söndürücüler ile azda olsa aynı etkiye sahiptir.  

 
Ses ile yangın söndürme ile ilgili ABD’de Virginia eyaletindeki George Mason Üniversitesinden 

son sınıf mühendislik öğrencisi iki arkadaş ise geliştirdikleri yeni cihazla taşınabilirliği yüksek 

olan ve bakım/kontrol vs. gerektirmeyen, etkili bir yangın söndürme yöntemi sunuyor. Bu 

çalışmanın dışında ses ile yangın söndürme cihazı çalışmalarına rastlanılmamıştır. 

 
 

 



 

 

 

 

3. Çözüm  

Günümüzde sıklıkla kullanılan yangın söndürücülerden su ile olanlar su kaynakları 

açısından büyük sorun olmakta, kimyasal olanlar ise kirlenmelere sebep olmaktadır. Bu 

söndürücülere alternatif olabilecek küçük yangınlarda kullanılabilecek bir yöntem 

aranmaktadır. Biz çalışmamızda ses dalgaları ile yangın söndürme cihazı tasarlamayı 

amaçlıyoruz. Küçük yangınlar için yüksek güçlü bass ses dalgaları yollayarak yangını 

söndürebiliyor. Taşınabilir bir cihaz olarak taşınanbilen ve ses dalgalarını yangın 

büyüklüğüne bağlı olarak ayarlanabilen bir cihaz tasarımı düşünülmektedir. Cihazın 

yangını fiziksel olarak söndürüyor olması, çeşitli kimyasallar kullanan klasik yangın 

söndürme tüpü vs. yöntemlere göre en temiz yöntem olduğunu gösteriyor. Ancak bu 

cihazın şimdilik sadece küçük yangınlarda işe yaraması dikkate değer bir dezavantaj. 

 

4. Yöntem 

Çalışmalara yangın ve yangın söndürme yöntemlerini araştırma ile başlanıldı. 

Yapılan araştırmalarda farklı ve kullanışlı olabilecek ses dalgaları kullanılması için saha 

araştırması yapılmaktadır. Farklı frekanslar ile farklı tip basit yangınlara müdahale 

çalışmaları yapıldı. Ses dalgalarının ölçümü için web 2.0 araçlarından yararlanıldı. 48 

Hertz ile yakın mesafeden mum söndürmede başarılı olunduğunu fark edince daha güçlü 

ses dalgaları için cihaz tasarımına çizim programı ile başlandı. Cihaz için gerekli 

malzemeler araştırıldı. 

Yangını söndürmek için yapılması gereken yanıcıyla oksijeni ayırmak ya da 

sıcaklığı düşürmek olmalıdır. Bu durumdan yola çıkıldığında oksijenle yanıcı maddenin 

birbirinden uzaklaşmasını/ayrışmasını sağlayacak ses frekansını bulmak için çeşitli 

frekanslar denenmeli ve uygun frekans aralıklarına göre ayarlanabilen frekans düğmesi 

bulunmalıdır. Yapılan denemelerde ses frekans ölçümlerinin kalın/bass seslerde işe 

yaradığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra yüksek frekanslı yani ince seslerin işe 

yaramadığı keşfedilmiştir. 

 



 

 

 

 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çalışmamız var olan yangın söndürme cihazlarına alternatif olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Daha önce ABD de iki mühendislik fakültesi öğrencilerinin tasarladığı bir cihaz bulunmaktadır. 

Biz bu cihazdan farklı olarak yangın büyüklüğüne bağlı ayarlanabilir ses frekansı ve farklı 

tasarımız ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  

Çalışmamız ülke ekonomisi ve teknolojisi bakımından dışa bağımlılığı azaltacağını 

düşünmekteyiz. Çalışmamız için farklı yatırımlar ile büyük orman yangınları için ses bombaları 

tasarımları ile büyük yangınlara yerli bir müdahale yöntemi olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Çalışma su tasarrufu ya da kimyasal toz yayılımının önüne geçmek için kullanılabilecek 

alternatif bir yöntem. Ancak çalışmalarda oluşan ses kirliliğinin oluşturabileceği canlılara zararlar 

göz önüne alınmalıdır. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri hem sağlıksal hem davranışsal 

yönde ortaya çıkabilir. Genel olarak, gürültü olarak adlandırılan her türlü ses insan sağlığını 

fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler. İstenmeyen bu sesler sinir, saldırganlık, hipertansiyon, 

yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak uğuldaması, duyma kaybı, uyku bozuklukları gibi pek 

çok sonuç doğurabilir. Sadece insanlar üzerine değil havanlar ve bitkiler üzerinde de pek çok 

olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu nedenle uygulama boyutunda frekans kontrollü olarak 

uygulanmalıdır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

AYLAR    
İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X X X X       

Arazi Çalışması    X X X     

Verilerin Toplanması 

ve Analizi 

   X X X X X   

Tasarım    X X X X    

Üretim      X X X   

Ürünün Test Edilmesi       X X X  

Proje Raporu Yazımı     X X X X X X 



 

 

 

 

 

Kullanılacak Malzeme Fiyat 

Subwoofer hoparlör 3 inç 8 Ohm 20W süper 

bas hoparlör bluetooth subwoofer düşük 

frekans hoparlör için Woofer ses uyarıcısı 

350 TL 

AIYIMA 1 adet titreşimli hoparlör sürücü 

30W 8 Ohm yüksek güç Woofer düşük 

frekanslı Altavoz Portatil rezonans Hifi bas 

müzik hoparlörü 

400 TL 

Arduino Uno CNC Plotter Gelişmiş Set 650 TL 

Metalik aksam 500 TL 

  

Toplam 1900 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Çalışmanın hedef kitlesi küçük yangınlara müdahale olarak tasarlanmıştır. Bu 

hedefin belirlenmesinde takımın yaptığı deneylerde frekans olarak ve güç olarak küçük 

yangınlara müdahale edilebilmesi olmuştur. 

 

9. Riskler 

Çalışmanın en önemli risk faktörü olarak çevreye verilen ses kirliliği öngörülmüştür. Bunun 

önüne geçebilmek için büyük yangınlar yerine daha küçük yangınlarda kullanılması 

düşünülmektedir.  
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