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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tasarlanılan projenin asıl amacı orman yangınlarını engellemek veya kontrol altına almaya 

çalışmaktır. Projenin içinde barındırdığı fırlatma başlıkları ile itfaiyeciler ve AFAD ekipleri 

için zaman kazandırmak amaçlanmaktadır. Hazırlanan yazılım sayesinde fırlatma 

başlıklarının içerisinde bulunan yangın detektörleri herhangi bir yangın anında alarm 

durumuna geçmektedir. Alarm durumuna geçtikten sonra ilk önce itfaiye ve AFAD 

ekiplerine konum bilgisi gönderilmektedir. Sonrasında sistem içerisinde bulundurduğu 

yüksek basınçlı karbondioksit gazını 10m2 alana etki edecek şekilde püskürterek yangına 

müdahale etmektedir. 

 
2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Orman yangını; serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan 

canlı ve cansız bütün varlıkları yakarak zarar veren yanma olayıdır [2]. Sadece ülkemizde 

bile son 10 yıl içerisinde 12.000 hektar ormanımız yanarak yok olmuştur [3].  Değişen iklim 

şartları ile orman yangınları giderek artmakta ve bu durum AFAD görevleri ve İtfaiye 

çalışanlarını zor duruma sokmaktadır. 

 

 

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün 

katkılarıyla hayata geçirilmesi için 

çalışmaların sürdüğü projeye göre, 

ormanlık alanlarda 360 derece dönerek 

ormanları gözetleyen ve herhangi bir 

yerde duman saptaması halinde bunu 

yakınlaştırarak yerinin belirlenmesini 

kolaylaştıran kameraların yer alacağı 

kuleler kurulacak. Kulelerin 

köşelerinde ayrıca dört de sabit kamera 

olacak.  [1] 

 

                Şekil 1: Örnek proje 

Şekil 1’de bulunan ürünün sadece yangının oluştuğu alanı tespit edip ilgili ekiplere 

bildirim gönderilmesi üzerine tasarlandığı görselin yanında bulunan açıklamadan 

anlaşılmaktadır.  Olası bir durumda ilk müdahale yapılması yine zaman alacaktır. 

 

Ülkemizde 2020 yılında meydana gelen orman yangınlarında ilk müdahaleyi yapacak 

bir ürün bulunmadığından dolayı ekiplerin yangının bulunduğu konuma gitmesi ve 

müdahale etmesi zaman almıştır. 
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3. Çözüm 

Yangın anında ilk müdahalenin yapılabilmesi için olay yerinde bulunan ve yangın 

çıktığında hem ekiplere konum bilgisini gönderecek hem de yangının yayılmasını 

engelleyecek bir ürün gereklidir.  

 

 

 
Şekil-2: Ürünün 3D Model Görseli 1 

 

 

 

 

 
Şekil-3: Ürünün 3D Model Görseli 2 
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Şekil-4: Ürünün 3D Model Görseli 3 

 

Tasarlanan proje yangına müdahale eden ekiplerin iş yükünü oldukça hafifletmeyi 

amaçlamaktadır. Tasarlanan projede Şekil-3’de belirtilen parçanın bulunduğu bölgeye 

duman detektorü yerleştirilmesi hedefleniyor. Bunun sebebi ise yüksek bölgelerde hava 

akımının farklılaşması ve duman detektörü ürünün yukarısına yerleştirildiği zaman 

sistemin çalışmama ihtimalidir. Şekil 4’te belirtilen başlıklar ise Airsoft tabancalarında 

bulunan Hunthink 12 Co2 Hava Tüplerin yerleştirileceği alandır. Sistemin duman 

detektörünün dumanı algılaması halinde aktifleşmesi planlanmaktadır. İlk olarak ilgili 

ekiplere bilgi akışı gerçekleştirilecektir. Bu bilgi akışının Arduino UNO ile yapılması 

planlanmaktadır. Daha sonra Şekil-2’de bulunan yeşil tüpün içerisine yerleştirilecek 

olan Servo motor ve tüplerin her 10 saniyede bir atış yapabilmesini sağlayabilmek için 

bir mekanizma oluşturulması planlanmaktadır. Bu mekanizmanın çalışması için 

Arduino UNO kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede ekipler alana gelene kadar 

müdahale edilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

1. Aşama = Detektör dumanı algıladığında sistem aktif hale gelecek. 

2. Aşama = İlgili birimlere bilgi ve konum gönderimi yapılacak. 

3. Aşama = Toplamda 8 kez olacak şekilde her 10 saniyede bir CO2 gazı 

püskürtülecek. Bu sayede yangın kontrol altına alınmış olacak. 
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4. Yöntem 

Öncelikle SolidWorks ile tasarlanması planlanan mekanik kısmında püskürtmeli bir 

sistem düşünülmektedir. Yangın tüplerinin bir benzeri olan bu sistemin en büyük farkı 

içinde bulundurduğu duman dedektörü sayesinde otonom olarak kullanılabilmektedir. 

Yangın durumunda duman dedektörü topun tetikleme sistemini aktif hale getirmektedir. 

Tetiklenen püskürtme sistemi her 10 saniyede bir atış olmak üzere toplam 80 saniyede 

bütün tüpleri boşaltmaktadır. Püskürtme sistemi 10 m2 alana yangın söndürme çalışması 

yapabilmektedir. Kullanılması düşünülen duman dedektörü TRC05EX Konvansiyonel 

Isı Dedektörü (Exproof) olarak seçilmiştir.  Exproof özelliği sayesinde her türlü yangına 

müdahale edebilmektedir. Yazılımsal olarak kullanılması planlanılan diller ise C# ve 

PYHTON olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu tasarımın özgünlüğü, yer bildirimi yapılması ve otonom müdahale etmesidir. Sadece 

2020 yılında bile Türkiye’de 3399 adet yangın çıkmış ve 20970,66 hektar alan 

yanmıştır. İller ortalamasına göre 43 adet yangın çıkmış ve 268,85 hektar alan yanmıştır 

[4]. Orman yangın anında fark edilen sorunlardan birincisi itfaiyelerin gelip müdahale 

etmesinin uzun sürmesi ikincisinin ise eldeki teknolojinin yetersiz kalmasıdır. Bu 

yüzden orman yangınları çok kısa sürede çok ciddi kayıplara yol açmaktadır. Bu 

tasarımın özgünlüğü, yer bildirimi yapılması ve otonom müdahale etmesidir. Her ürün 

tek tek izlenmektedir ve olası bir yangın durumunda, yangının oluştuğu bölgenin konum 

bilgisinin ilgili kişilere gönderilmesi hedeflenmektedir. Yangını tam olarak söndürmese 

de kontrol altına alması hedeflenmektedir.  

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Tasarlanan projenin üretilebilmesi için bütün aşamalarda günümüz teknolojisi ile 

çalışabilir durumda olması hedeflenmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için 

piyasada bulunan ürünlerin nasıl bir çalışma mekanizmasına sahip oldukları incelenip 

bir veri analizi yapılmıştır. Ürünün patenti alınmış olup ticari bir ürün olması 

hedeflenmektedir. Sistem Arduino Uno üzerine kurulan bir yazılım ile çalışacağı için 

risklerin oldukça az olacağı öngörülmektedir. Oluşabilecek riskler malzemenin temin 

edilememesi ve 3D yazıcı ile üretilecek parçaların istenilen mukavemette olmamasıdır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tasarlanılan boyutu 10m olduğu için sağlam materyallere sahip olması 

gerekmektedir. Projede bulunan ayak görevini üstlenecek metaller paslanmaz çelik 

olacak. Patlatılması, tetiklenerek püskürtülmesi planlanan malzeme ise Hunthink 12 

Co2 Hava Tüp olup maliyeti en aza indirmesi amaçlanmıştır. Tasarlanan ürünün 

tabanında bulunan zemine sabitlenecek ve yangın sensörünün bulunacak olduğu parça 

ise 3D yazıcı ile üretilecektir.  

 

MALZEME ADET BİRİM 

FİYAT 

TOPLAM 

Hunthink 12 Co2 Hava Tüp  20 8,50 ₺ 170 ₺ 

Paslanmaz Çelik 316 Kalite Parça 

Çubuk Mil 4 74,30 ₺ 297,2 ₺ 

MG996R 13 kg Servo Motor - (Tower 

Pro MG996 Metal Servo) 
5 91,69 ₺ 459,8 ₺ 

18.5V 5S Lipo Batarya-Pil 6000mAh 

35C 
1 2.499,12₺ 2.499,12₺ 

Arduino UNO R3 KLON (USB Chip 

CH340) 1 182,98 ₺ 182,98 ₺ 

TRC05EX Konvansiyonel Isı Dedektörü 

(Exproof) 1 3.516,48 ₺ 3.516,48 ₺ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projede ele alınan hedef kitle AFAD çalışanları ve itfaiye ekipleri olarak belirlenmiştir. 

Bu proje AFAD çalışanlarının ve itfaiye ekiplerinin yükünü büyük ölçüde azaltarak 

onlara yardımcı olacaktır. Ekipler yangının olduğu alana ulaşana kadar durumu kontrol 

altına alıp yayılmasını önleyerek zaman kazandıracaktır. 

 

9. Riskler 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

  1 

Malzemeler kararlaştırılırken 

gerekli bir ürünün temin 

edilememesi. 

Bir firma ile anlaşıp ürünün orada üretilmesi ya da muadil 

olarak 3d yazıcı ile basılması. 

  2 

Prototip aşamasında 3d yazıcı 

ile yapılması kararlaştırılan 

modelin işleve uygun 

olmaması. 

3D yazıcı ile basılacak malzemenin gerçek materyalinden 

olan malzemesi bulunabiliyor ise sipariş verilmesi. 
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