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1. Proje Özeti  

Gün geçtikçe Dünya'mızın ortalama sıcaklığı artmaktadır. Orman yangınlarının çıkış 

sebepleri; toplumun yaşam tarzı ve düzeyine, kültür seviyesine, kırsal yöredeki 

etkinliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Yangın çıkış sebeplerindeki 

değişkenlik, yangınların çıkış zamanlarını da etkileyebilmektedir (Orman Genel 

Müdürlüğü,2008). 12 milyon hektar orman alanı yangına karşı birinci derecede hassasiyet 

taşımaktadır. .Bir başka ifadeyle ormanlarımızın yaklaşık %58’i yangınlar açısından riskli 

bölgelerde bulunmaktadır. Zaten orman yangınlarının çok büyük bir kısmı (%65) bu riskli 

bölgelerde meydana gelmektedir. Özellikle yaz aylarında çok miktarda orman yangını 

meydana gelmesi sonucu binlerce hektar ormanlık alan ve doğal güzelliklerimiz yok 

olmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün son 5 yıllık Yangın istatistikleri (Grafik 1.1 ve 

Grafik 1.2) incelendiğinde Türkiye’de her yıl ortalama 2.500 orman yangını meydana 

geldiği ve bu yangınlarda her yıl ortalama 7.500 hektar alanın zarar gördüğü tespit 

edilmiştir. Bu soruna daha çok dikkat çekmek için sosyal medyadan yararlanmaya karar 

verdik. Orman yangınları hakkında paylaşımlar yaptığımız instagram hesabımızı bu linke 

giderek (https://www.instagram.com/takimmhc/)  görüntüleyebilirsiniz. 

Bu doğrultuda yola çıkarak 2019 yılında kurulmuş olan MHÇ takımımızın sistemde 

kullanılacak cihazlar için yapılan tasarım çalışmalarından şuan kullanılmakta olan tasarıma 

karar verilmiştir. Tasarıma karar kılındıktan sonra tasarım üzerine yerleştirilecek mekanik 

parçaları belirlenmiştir. Merkezi bilgisayarda çalışmak üzere WPF üzerine VB.net 

uygulanmasına karar kılınmıştır. 

    
    Grafik 1.1: 2013-2018 Yılları Arası                 Grafik 1.2: 2013-2018 Yılları Arası Türkiye’deki                  

    Türkiye’deki Yangın Sayıları (1)               Yangınlarda Zarar Gören Alan Büyüklüğü (1) 
   

2. Problem/Sorun 

Projenin yapılmasını gerekli kılan sorunlar orman yangınlarının düşük maliyetli bir şekilde 

ve erken evrede verimli bir şekilde tespit edilememesi nedenleriyle orman yangınlarının 

kontrol altına alınmasını da zorlaştırmaktadır. 

Günümüzde Kullanılan Yöntemler Şöyledir; 

2.1 Hareketli Kamerada Gerçek Zamanlı Orman Yangın Dumanı Tespiti 

Bu yöntem günümüzde kullanılan diğer yöntemlere kıyasla tek bir bölgeyi izlemek yerine 

360°lik bir açı ile etrafı izleyerek kameranın yakaladığı görüntülerdeki dumanı tespit etmek 

amaçlanmıştır ancak olumsuz hava koşullarından dolayı ve görüş içerisinde başka 

dumanların bulunuyor olma ihtimalinden dolayı %100 güvenilirlik sağlamamaktadır ayrıca 

yüksek maliyet gerektirmektedir (Arslan, İ. 2015). 

2.2 Uydu Görüntüsü Kullanarak Yangın Potansiyelinin Belirlenmesi 

Uydu izleme sistemlerinin dezavantajları ise tarama periyodunun yüksek oluşu ve uydu 

görüntülerinin düşük çözünürlüğe sahip olmasıdır. Bu nedenle yangınların erken evrede 

https://www.instagram.com/takimmhc/
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tespiti zor olmaktadır. Uydu ve yeryüzü arasına bulutların girmesi de açık ortamlarda 

yangın tespitini güçleştirmektedir (2). Daha verimli bir şekilde yangınların belirlenebilmesi 

için uydu izleme sistemlerinin arttırılması ve stereo görüntülerin geliştirilmesi gibi 

iyileştirmeler gereklidir. 

2.3 Helikopter Aracılığıyla Orman Yangını Tespiti 

Havadan gözetlemede uçuş; gözetlenecek alanlar, gözcüler tarafından rahatlıkla 

görülebilecek şekilde yapılmaktadır. Mevcut kule planlamasına göre doğrudan görülmeyen 

alanlarda çıkan bir orman yangını, başlangıç halinde görülememektedir. Ancak duman bir 

miktar yükseldikten sonra görülebilmektedir. Bu dezavantaj yangına erken müdahaleye de 

mani olur ve tehlikeli alanlarda büyük zararlara sebep olur ve bu yöntem maliyet 

bakımından yüksektir (3). Tüm bu nedenlerden dolayı maliyeti düşük ve verimli yöntem, 

kablosuz ağ sistemidir. 

 

3. Çözüm 

3.1 Sistemin Çalışma Yapısı 

Proje kapsamında iki farklı işlevde cihaz ve bir adet masaüstü yazılım gerçekleştirilmiştir. 

 
Görsel 3.1.1: Sistem Çalışma Yapısı 

 

Sistemin çalışma yapısı ana hatlarıyla Görsel 3.1.1’de gösterilmiştir. Problem için çözüm 

önerisi yangın tespit ve uyarı cihazlarının ormanlık bölgedeki ağaçlara 200 metre 

aralıklarla ağ düzeninde yerleştirilmesidir (Görsel 3.1.2). Bu cihazlardan herhangi birinin 

bulunduğu bölgede yangın başlaması durumunda, cihaz yangın başlangıcını fark edip, 

radyo sinyali vasıtasıyla yangın bilgisini yayınlamaya başlar. Cihazın kapsama alanında 

bulunan diğer cihazlar, bu mesajı alıp, tekrarlayarak bir sonraki kapsama alanındaki 

cihazlara iletir. Bu silsile vasıtasıyla mesaj, kontrol merkezindeki ana bilgisayara kadar 

ulaşarak ve alarm mekanizması başlatılır. Yangın çıkan bölgeler harita üzerine işlenir. 

 

 
Görsel 3.1.2: Sistem Yerleşim Planı 

Yangın olmayan durumlarda ise cihazların sağlık bilgisi, yine aynı silsile ile 24 saatte bir 

merkeze iletilerek, bu sayede sistemin güvenilirliği kontrol altında tutulmuş olur. 

Proje toplumsal olarak orman yangını afetlerini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın 

kontrol ve önleme protokolleri için harcadığı bütçenin verimli kullanılmasına çözüm 

getirmesi planlanmaktadır. 
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Ağaçlarda takılan cihazların kutulanmış prototip hali ve prototip geliştirme kiti hali Görsel 

3.1.3’de gösterilmiştir. 

 
Görsel 3.1.3: Yangın Tespit ve Uyarı Cihazı 

 

Prototipin alt bileşenleri; yangın esnasında ortam sıcaklığının sınır değerlerin üzerine 

çıktığı gözlemlendiğinden, yangın algılayıcısı olarak DHT11 sıcaklık sensörü kullanılmış, 

CJMCU-811 karbondioksit ve DHT11 nem sensörleri ile desteklenmiştir. RF alıcı ve 

vericisi olarak 250 metre menzilli, düşük güç tüketimli 433.92 MHz ASK modülü tercih 

edilmiştir. Ana işlemci olarak Atmega 328 chipsetli Arduino Nano tercih edilmiştir. Cihaza 

kodlanan program akış algoritması Şema 3.1.1’de anlatılmıştır. 

 

 
Şema 3.1.1: Yangın Tespit ve Uyarı Cihazının Program Akış Şeması 

 

Merkeze kadar ulaşan mesajı algılayıp bilgisayara aktarmak için de ikinci bir cihaz 

geliştirilmiştir. Arduino Due kartı üzerine 433.92 MHz ASK RF alıcı modülü bağlanarak 

USB üzerinden bilgisayar aktarım bağlantısı kurulmuştur. Cihazın prototip geliştirme kiti 

hali Görsel 3.1.4’de gösterilmiştir. Cihaza kodlanan program akış algoritması Şema 

3.1.2’de anlatılmıştır. 
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Görsel 3.1.4: Merkezi Bilgisayara         Şema 3.1.2: Merkezi Bilgisayara Mesajı 

 Mesajı Aktaran Cihaz                              Aktaran Cihazın Program Akış Şeması 

 

4. Yöntem 

4.1 Teknolojik Uygulamalar 

Önerdiğimiz çözümü hayata geçirirken merkezi bilgisayarda çalışmak üzere WPF üzerine 

VB.net kodlama ile masaüstü yangın takip yazılımı geliştirilmiştir (Görsel 4.1). Yazılım 

gelen mesajı analiz etmekte, mesaj, yangın alarmı ise harita üzerinde yangın bölgesini 

göstermekte ve planlanan uyarı mekanizmasını devreye sokmaktadır. Her bir cihazdan 

iletilen yangın bilgisinin harita üzerine işlenmesi ile yangın büyüklüğü anlık olarak takip 

edilebilmektedir. Yazılım 24 saate bir cihazlardan gelen sağlık durumu bilgisini de kayıt 

altına almakta problemli olan veya haber alınamayan cihazları harita üzerinde 

işaretlemektedir. Program akış algoritması Şema 4.1’de anlatılmıştır. 

 
        Görsel 4.1: Yangın Takip Yazılımı                   Şema 4.1: Yangın Takip Yazılımı 

                                                                                    Program Akış Şeması  

 4.2 Deneyler 

 Projemizde bu zamana kadar 3 tane test gerçekleştirmiş durumdayız. Yapılan testlerden 2 

tanesi laboratuvar ortamında, 1 tanesi de okul bahçesinin ağaçlık alanında yapılmıştır. 

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen 1. testin amacı üretilen prototiplerin istenilen 

görevleri basit düzeyde yerine getirmesidir. Test sırasında video kaydına aldığımız 
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videoyu belirtilen linkte https://www.youtube.com/watch?v=hKStMJ9rjJo izleyebilirsiniz. 

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen 2. testin amacı ise proje bir ürün olarak 

uygulanacağı zaman cihazların iletişim ağındaki engellerin etkisini gözlemlemekti. Bu 

doğrultuda cihazları on metre aralıklarla, aralarına da iletişimlerini engelleyebilecek şekilde 

cisimler yerleştirildi. 3. test olan okul bahçesindeki yapılan testte ağaçlara konumlandırılan 

cihazlarımızı (Görsel 4.2.1 ve Görsel 4.2.2) 2 ay boyunca gözlemledik. 

    Yapılan testler ve gözlemler sonucunda elde ettiğimiz veriler; 

 Yağmur yağdığında cihazların çalışmasında herhangi bir aksaklık oluşmamıştır. 

 Cihaz güneş panelinden elde ettiği enerji sayesinde pilin daha %70’lik kısmını 

kullanmamıştır. 

 70 C° derecede çalışmaya programlandığı için herhangi bir yangın bildirimi almadık. 

 Cihazların iletişim ağı üzerinde bulunan cisimler, cihazların iletişiminde herhangi bir sorun 

çıkarmamıştır. 

 Sağlık raporlarını düzgün şekilde göndermişlerdir ve arızalanma olmamıştır. 

 

                                                 
                             Görsel 4.2.1                                                                      Görsel 4.2.2                

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

5.1 Projenin Piyasada Bulunan Benzer Çalışmalardan Ayıran Özellikleri 
Diğer çalışmalarda GPS gibi yüksek maliyet gerektiren bir teknoloji yerine etkili bir şekilde 

yerleştirildiği takdirde en az GPS teknolojisi kadar verimli çalışabilen radyo teknolojisi 

kullanılmasıdır. 

5.2 Projenin özgün yönleri 
Yangın tespiti yapan cihazların ve merkezi bilgisayara aktaran cihazın kodlamasında C++ yazılım 

dili kullanılmıştır. Yangın takip yazılımında ise VB.net’ten yararlanılmıştır. Cihazlarda kullanılan 

kodlar grubumuz tarafından yazılmıştır; kodlar düzenli ve kafa karışıklığı yaratmayacak şekilde 

yazıldığı için sistem sürekli uzaktan erişime ve güncelleştirmelere açıktır, bu nedenle kodlar 

sistemimizdeki en önemli bileşenlerinden birisidir. Sistemde kullanılan cihazların tasarımı takım 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 6.1 Proje Fikrinin Hayata Geçirilmesi 

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile yapılması gerekmektedir. Yapılacak karşılıklı 

mutabakatlarda başlangıçta pilot uygulamalar ile ardından tam zamanlı bir şekilde hayata 

geçirilmesi planlanmaktadır. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKStMJ9rjJo%20
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6.2 Projenin Ticari Bir Ürüne Dönüştürülmesi 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda genel olarak yurt dışındaki ülkelerde süreç akademik 

ortamda kalmış, satışı yapılabilen ticari bir ürün bulunamamıştır. Bu doğrultuda da yerli ve 

milli projemizin  özellikle sık bir şekilde orman yangınları yaşanan Avustralya ve Brezilya 

gibi ülkelere ticari bir ürüne dönüştürülebileceği tespit edilmiştir. 

 

6.3 Projenin Uygulanabilirliğindeki Mevcut Riskler 

Projenin uygulanabilirliğinde mevcut risklerin, yaptığımız testler sonucunda cihazların 

uygun olmayan hava şartlarının sistemin iletişim ağını kısmen etkileyebileceği,ağaçlarda 

yaşayan kemirgen ve büyük kuşların cihazlara zarar verebileceği mevcut riskler arasında 

yer almaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Bütçe Planlaması 

Projenin tahmini bütçesi oldukça düşük maliyetlidir. 12 cihazın tespit edebileceği ağaçlık 

ortamın maliyeti 950-1050 TL arasında değişiklik göstermektedir. Projenin en az maliyetle 

uygulanması, malzemelerin toptan alınması durumunda sistemin maliyetinin oldukça 

düşeceği tespit edilmiştir. Harcama planlaması; Proje planına bağlı olarak orman yangını 

erken tespit sistemi üretim zamanı maddi harcamaların yapılmasına karar kılınmıştır. 

Yapılan araştırmalarda piyasada ürün kapsamında maliyet karşılaştırılması yapılabilecek 

benzer bir proje bulunmamıştır. 

          7.2 Zaman Planlaması 

Zaman planlama tablosunu (Tablo 7.2.1) ile görebilirsiniz. 

 

Tablo 7.2.1: Zaman Tablosu 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

 Proje Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı hitap etmektedir. Problemi 

ülkemizin ekonomisi, doğal güzelliklerimiz olan değerli bitkilerimiz ve doğada barınmakta 

olan hayvanlar yaşamaktadır. 

 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek etkenler, projenin düşük maliyetiyle ön plana 

çıkması hedeflendiği için projede kullanılmakta olan radyo alıcı verici modüllerinin 

frekanslarının bazı testlerde karıştığı tespit edilmiştir. 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler; yerleştirilecek alanın arazi şartları 

cihazlar için elverişsiz olduğu tespit edilirse, bu durumda cihazların mümkün olan en 

verimli şekilde konumlandırılması düşünülmektedir. Bir başka çıkabilecek problem ise 

cihazların herhangi bir fiziksel darbe alması durumunda bozulma riski olduğu tespit 

edilmiştir. Böyle bir sorunun olabileceği düşünülerek cihazlara 24 saatte bir durum raporu 

göndermeleri için kodlara eklenmiştir, böylelikle cihazlardan herhangi bir durum raporu 

alınmazsa teknik ekip sorunlu cihazın olduğu yere giderek kolayca cihazı tamir edebilecek 

ya da yenisi ile değiştirilecektir. 

Sistemdeki 1 tane cihazın malzeme fiyat tablosu (Tablo 9.1) ile risk planlaması için 

oluşturulan olasılık ve etki matrisini (Tablo 9.2) görebilirsiniz. 

  

     Tablo 9.1: Malzeme ve Fiyat                              Tablo 9.2: Olasılık ve Etki Matrisi 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Berat Tuna Güngör 
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