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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Ekosistemin devamlılığı için çok büyük önem arz eden ormanlarımızın her yıl 

yüzlerce hektar alanı çoğunluk insan kaynaklı olmakla birlikte yok olmaktadır. 

Yanan ormanlarda sadece zarar gören ağaçlar değil, orman içerisinde yaşayan 

canlılar da birlikte yok olmaktadır. Orman yangınları uydu ya da uçaklarla kontrol 

edilebilmektedir. Fakat uydu izlemelerinden her an görüntü almanız mümkün 

olamamaktadır. Aynı şekilde uçaklarla tespit işleminde de uçaklar belli aralıklarla 

uçurularak kontroller yapılmaktadır. Orman yangınlarında 5 dakika bile iklim 

şartlarına göre önem arz ederken erken tespit işlemi mümkün olmayabilmektedir. 

 

Tüm bu önlem ve denetimlerin yanında orman gözetleme kuleleri de çok daha 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de bu kulelerin sayısının 776 adet olduğu 

bilinmektedir. Bu kulelerde çalışan ya da yaşayan gözetleme memurları, sürekli 

olarak sorumluluklarındaki ormanları gözetlemektedirler. Fakat sürekli gözetleme 

kişilerde konsantrasyon kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle meydana 

gelebilecek bir yangının tespitinde ihmal ihtimali çok artmaktadır.  

 

Günümüzde bu sorunu giderebilmek adına insansız gözetleme kuleleri 

kullanılmaktadır. Video kameralarla 7/24 merkezi bir yerde gözetlenen ve görüntü 

işleme teknolojisini kullanan sistemler mevcuttur. Fakat bu sistemlerde kullanılan 

kameraların açılarının sabit olması ve yine gözetleme işleminin bir kişi tarafından 

yapılıyor olması durumu yine dalgınlık, yorgunluk gibi nedenlerle ihmale açık hale 

getirmektedir. 

 

Projemizde bu fikirden yola çıkarak, orman yangınlarını erken tespit edebilmek ve 

insansızlaştırabilmek amacıyla 3600 derece dönüş yapabilen kameralarla aldığımız 

gerçek zamanlı görüntülerini, görüntü işleme teknolojisiyle işleyerek, olası bir 

yangını ihtimalini hazırlanan web sitesi üzerinden birden fazla kişinin paylaşımına 

açarak ihmal durumunu ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Ekosistemin devamlılığı için çok büyük önem arz eden ormanlarımızın her yıl 

yüzlerce hektar alanı çoğunluk insan kaynaklı olmakla birlikte yok olmaktadır. 

Yanan ormanlarda sadece zarar gören ağaçlar değil, orman içerisinde yaşayan 

canlılar da birlikte yok olmaktadır. Sadece Türkiye’de 2017 yılında çıkan yangınlar 

nedeniyle 11993 hektar alan zarar görmüştür (URL-1).  Büyük çoğunluk kıyı 

bölgelerimizde gerçekleşen (Şekil 1) orman yangınlarında erken tespit hayati önem 

arz etmektedir.  
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Ülkemizde ve dünyada orman yangın tespitlerinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Sıcaklık sensörleri, duman sensörleri, kızılötesi yangın dedektörü gibi birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemlerin maliyetleri ve geniş orman alanları göz 

önüne alındığında bu yöntemler tek başına yeterli olmamaktadır. Bu sensörlerin 

dışında, orman yangınları uydu ya da uçaklarla da kontrol edilebilmektedir. Fakat 

uydu izlemelerinden her an görüntü almanız mümkün olamamaktadır (Cömert, R. 

Matçı, D.K., Emir, H., Avdan, U., 2010). Aynı şekilde uçaklarla tespit işleminde de 

uçaklar belli aralıklarla uçurularak kontroller yapılmaktadır. Orman yangınlarında 5 

dk bile iklim şartlarına (rüzgâr şiddeti, kuraklık gibi) göre önem arz ederken erken 

tespit işlemi mümkün olamayabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm bu önlem ve denetimlerin yanında orman gözetleme kuleleri de çok daha 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de bu kulelerin sayısının 776 adet olduğu 

bilinmektedir. Bu gözetleme kuleleri sabit kuleler olmakla birlikte, yerleri 

planlanırken ormanın her noktasının en az iki sabit gözetleme noktasından 

görülebilmesi dikkate alınarak konumlandırılmaktadır (Kılıç, 2010).  Bu kulelerde 

çalışan ya da yaşayan gözetleme memurları, sürekli olarak sorumluluklarındaki 

ormanları gözetlemektedirler. Fakat sürekli gözetleme kişilerde konsantrasyon 

kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek bir yangının 

tespitinde ihmal ihtimali çok artmaktadır.  

 

Günümüzde bu sorunu giderebilmek adına minimum insanın dâhil edildiği 

gözetleme kuleleri kullanılmaktadır. Video kameralarla 7/24 merkezi bir yerde 

gözetlenen ve görüntü işleme teknolojisini kullanan sistemler mevcuttur. Fakat bu 

sistemlerde kullanılan kameraların açılarının sabit olması ve yine gözetleme 

kulesinde sorumlu bir kişi olması durumu yine dalgınlık, yorgunluk gibi nedenlerle 

ihmale açık hale getirmektedir. 

 

 

 

Şekil 1: Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının dağılımı 
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3. Çözüm  

 

Projenin amacı ormanlarda meydana gelebilecek yangınları ihmale yer bırakmadan 

erken tespit edebilmek amacıyla 3600 derece dönüş yapabilen kameralardan 

aldığımız gerçek zamanlı görüntüleri C# (C Sharp, 2012) programlama dilini 

kullanarak gerçek zamanlı işleyip, durum bilgisinin ilgili birimlerin erişimine açık 

bir web sitesi üzerinden yayınlanmasını sağlamaktır.  

 

4. Yöntem 

 

Projemizin yapım aşamaları; 

 

a) Prototip Hazırlanması  

a.1. Kameranın 3600 lik dönüş sağlayabilmesi için 600 lik açılarla böldüğümüz ve 

dakota malzeme kullandığımız altıgen bir prototip tasarlandı. Kameramızı 

redüktörlü step motor (Step Motor, 2013) üzerine konumlandırarak, Arduino 

mikro işlemci (Arduino, tarih yok) sayesinde step motorun her bölüm açısını 

60 adım ile tamamlayarak hiçbir görüntüyü atlamadan kameranın görüntüleri 

sisteme aktarabilmesi sağlandı (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Görüntü İşleme Yazılımının Hazırlanması (Şekil 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Erken Orman Yangın Tespit Sistemi Prototipi 

 

Şekil 3. Erken Orman Yangın Tespit Sistem Tasarımı 
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b.1. Kameradan gelen görüntünün alınması 

 

b.2. Microsoft Azure (Microsoft Azure, tarih yok) görüntü işleme API’sine 

kemara görüntüsünün yollanmasıyla (Şekil 5) birlikte ilgili API’nin ürettiği 

“smoke” ve “fire” etiketlerinin (Şekil 4) aynı anda güvenilirlik seviyesinin %90’ın 

üzerinde olup olmadığının kontrolünün yapılmaktadır. Bunun nedeni olası bir sis 

görüntüsünün dumanla karıştırılmasının önüne geçmektir. Daha sonra sistemin 

tarih/saati, kameranın konumu ve yön bilgilerinin eklenerek düzenlenmesi 

sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Microsoft Azure görüntü işleme API’sinin ürettiği örnek veri etiketleri 

 

Şekil 5. Microsoft Azure’a bağlantı sağlanması 

Şekil 6. Arduino ile serial iletşimi 

sağlayan servis 

 

Şekil 7. Kameradan sırasıyla görüntü  

alınmasını sağlayan servis 
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b.3. Sistemde düzenlenen verilerin Web sitesine aktarılması (Şekil 8 ve Şekil 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Arduino Prototip Yazılımı 

 

c.1. C# programı tarafından yollanan işlem tamamlandı bilgisiyle birlikte 

prototipte bulunan step motorun bir sonraki yöne dönüş komutunun yollanması 

sağlanarak tarama işleminin devam etmesi sağlanmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizde ise ormandan elde edilen verilerinin eş zamanlı bir web sitesinde 

paylaşılabiliyor olması ve böylece gözetleme kulesindeki insan gücünün ihmalini 

ortadan kaldırıyor olması projemizin inovatif yönünü yansıtmaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz mevcut gözetleme kulelerine kolaylıkla adapte edilebilir bir yapıdadır. Hali 

Şekil 9. Kameradan sırasıyla görüntü alınmasını sağlayan servis 

 

Şekil 8. Web sitesi görünümü 
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hazırda gözetleme kulelerinin birçoğunda yapılandırılan kamera sistemleri 

kullanılabilecektir.  

 

Orman arazilerinin geniş bir alanda yer alması ve çoğu kez wifi ağının 

kurulamaması, gözetleme kuleleri ve merkez arasındaki iletişimin radyo frekansı 

üzerinden gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Projemizin uygulama aşamasında 

kulelerden elde edilen verilerin merkeze aktarırken LoraWan (Long Rage – Geniş 

Menzilli Alan Ağı) teknolojisinin kullanılması planlanmaktadır. Çünkü bu 

haberleşme teknolojisinin özü radyo frekanslarına dayanmaktadır ve uzak mesafede 

küçük ve orta ölçekli veri aktarımında hızla yaygınlaşan yeni bir teknolojidir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototip maliyeti Tablo 1’de görüntülenmektedir. 

 

Tablo 1. Prototip Maliyet Tablosu 

 

Malzeme Fiyat 

USB Kamera 110 TL 

Arduino Uno  25 TL 

Step Motor 15 TL 

Dakota Levha 60 TL 

Toplam 210 TL 

 

Uygulama maliyeti ise Tablo 2’de görüntülenmektedir. 

 

Tablo 2. Uygulama Maliyet Tablosu 

 

Malzeme Fiyat 

USB Kamera (HD-Gece Görüşlü) 241 TL 

Arduino Uno (Orjinal) 152 TL 

Web Hosting 318 TL/Yıl 

Domain 30 TL/Yıl 

Toplam 741 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini öncelikle T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının 

kontrolündeki 776 adet gözetleme kulesi oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 

İletişim alt yapısı, projemiz dahilinde olmadığı için ve önerilen LoraWan 

teknolojisinin uygulamayı test edemiyor olmamız projemizin risk maddesini ortaya 

koymaktadır. 
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10. Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Sayhan Balaban 
Sistem Tasarımı ve 

Yazılım 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi – 10. 

sınıf 

C# ve Arduino 

programlama  

Mahmut Tosun Yazılım 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi – 11. 

sınıf 

Görüntü İşleme 

Teknolojisi, C, C#, Pyhton 

Ahmet Çolak Yazılım 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi – 11. 

sınıf 

Görüntü İşleme 

Teknolojisi, C, C#, Pyhton 
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