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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Orman Yangınları,  dünyadaki ormanların devamlılığı için en büyük tehdit sayılmaktadır. 

Dünyada orman yangınlarıyla mücadele için ülkeler sistemlerini sürekli organize bir biçimde 

geliştirseler de çoğu zaman, en gelişmiş ülkelerin dahi orman yangınlarında mücadelede yetersiz 

kaldıkları net biçimde görülmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelenin ilk şartı yangının 

görülebilmesi olduğu gibi en önemli şartı da ilgili birimlere yangın haberinin erken ve sağlıklı bir 

şekilde verilebilmesidir. 

Projemizin amacı, dünyada ve özellikle ülkemizde orman yangınlarını büyümeden müdahale 

edilmesini kolaylaştıracak, yangın çıktığı ilk anda, büyümeden yetkililere haber verecek ve aynı 

zamanda da ormandaki mevcut durumların sürekli olarak izlenebileceği bir sistem tasarlayarak, 

yangınlara müdahalede gecikmeyi önlemek ve ormanlarımızın korunmalarını sağlamaktır.  

Ormanlarımızı korumak için “Oman Yangınları Bildirim Sistemi” projesi geliştirilmiştir. 

Arduino Uno kontrol kartının kullanıldığı sistemde haberleşebilmek için de GSM Shield 

kullanılmıştır. Projemizde 3 adet flame (ateş algılayıcı) sensör, sıcaklık ve nem sensörü 

kullanılmıştır. Yangın sensörleri sisteme farklı açılarla yerleştirilmiş olup yangını algıladığında gsm 

üzerinden yetkililere bilgi vermektedir. Hazırlanan uygulama ile de yangın durumunu, ormanın 

içinde bulunduğu sıcaklık ve nem durumlarını da sürekli takip edilebilmektedir. Ayrıca sistemi bir 

güneş paneli ve şarj edilebilen lion pil ile de desteklenmiş olup, kendi enerjisini kendi 

üretebilmektedir. Cihazın koruyucu kasası Tinkercad ile modellenerek, kurumumuzda bulunan 3D 

yazıcı ile çıkarılmıştır.  

Cihazın gerekli testleri yapılıp çalışır hale getirilmiştir.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla, 

toprak, hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı 

ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir(1). Ormanlar fayları ve işlevleri nedeniyle insanlık 

açısından son derece önemli yinelenebilir doğal bir kaynaktır(2).  Biyolojik açıdan orman; geniş 

alanlarda kendine özgü iklimi olan, belli yükseklikteki ve sıklıktaki ağaçların, ağaççık, çalı, otsu 

bitkiler, yosun, eğrelti ve mantarlar, toprakta yaşayan mikroorganizmalar, çeşitli böcek ve 

hayvanlarla orman toprağının birlikte oluşturduğu yaşam birliği (Biosonöse) olarak tanımlanır(3).  

Ekolojik açıdan orman, sayısal olarak çoğunlukta olan ağaç türünün(örneğin bir ladin ormanının) 

baskınlığında, birçok biyolojik zinciri içerisinde bulunduran ve bundan dolayı tür çeşitliliğine sahip 

olan, bulunduğu bölgeyi iklimsel, topoğrafik ve biyo-coğrafik olarak etkileyen klimaks komuniteler 

olarak tanımlanabilir(4). 

Dünyada ve ülkemizde her yıl çok sayıda orman yangını çıkmakta, bunların bir kısmı ise 

henüz başlamadan söndürülmekte bir kısmı ise söndürülemeyerek çok önemli zararlara sebep 

olmaktadır(5). Dünya nüfusunun son yüzyılda katlanarak artması, ormanlar üzerindeki baskıyı çok 

büyük düzeylere ulaştırmıştır. Bu baskılar sonucu ormanlar üzerinde yoğun olarak; açmacılık, 

kesimler ve de yangınlar olarak gerçekleşmektedir(6). Halen dünya üzerinde bilinen en büyük 

yangın 2003 yılında Rusya’da yaşandı. Sibirya Tayga bölgesinde çıkan yangında 47 milyon 

hektarlık alan küle döndü(7). Ülkemizde kayıtlara geçen en büyük orman yangının ise 28 Temmuz 

2021 de ortaya çıkan Manavgat yangını, Gündoğmuş, Akseki ve Alanya ilçeleriyle toplamda 59 

mahalledeki yerleşim merkezini de içine alan 75 bin hektarda etkili olan yangındır(8). 

Ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü yangınları ile mücadele hizmetlerinde, merkezde 

orman yangınları ile mücadele daire başkanlığı, taşrada orman bölge müdürlüklerinde yangınla 

mücadele şube müdürlükleri, bunlara bağlı orman işletme şeflikleri şeklinde yapılandırılmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü orman yangınları ile mücadelede 1985’li yıllara kadar ilk 
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müdahale ve hazır kuvvet ekipleri tarafından tırmık, kürek, tahra, motorlu testere gibi araçlar 

kullanılarak yapılmaktaydı. Daha sonra ülkemizde yol yapımları artmasıyla yangın söndürme 

arazörleri, iş makinaları kullanılmaya başlamıştır.1987 yılında 6 helikopter alınarak keşif ve gözlem 

uçuşları yapılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü 2000 li yıllardan sonra, hava araçları, arazörler, su 

ikmal araçlarının her geçen yıl sayısının artmasıyla kamuda büyük bir araç filosuna sahip 

olmuştur(9). 

Orman yangınlarıyla mücadelenin il şartı yangının görülebilmesi olduğu gibi en önemli şartı 

da ilgili birimlere yangın haberinin erken ve sağlıklı bir şekilde verilebilmesidir(10). 

İşte tam bu noktada “Orman Yangını Bildirim Sistemi Yapılabilir mi?” araştırma sorusu ile 

çalışmalarımız başlamıştır.  

Orman yangın bildirim sistemi yapılabilir ise, orman yangınlarına daha erken müdahale 

edilebilir hipotezi kurulmuştur.  

 

3. Çözüm  

İlimizde bulunan Orman Bölge Müdürlüğünden yetkililerle görüşmeler yapılmış olup orman 

yangınlarıyla mücadelenin başladığı ilk aşamasından, yangının son aşamasına kadar olan işleyiş 

hakkında bilgiler edinilmiştir.  

Öncelikle bir bölgede yangın çıktığında yangınla mücadele birimlerine nasıl ulaşıldığı 

sorulmuştur. Sorumuza ilişkin cevap olarak “Alo 177”  ve “112 Acil Çağrı Merkezi” ile yangının 

görenlerin yetkililere ulaşıldığı belirtilmiştir. Geçtiğimiz yıl ilimizdeki tüm acil çağrılar “112 Acil 

Çağrı Merkezi” çatısı altında birleştiği belirtilmiş ve 177 de aransa artık 112 Acil Çağrı Merkezine 

bağlandığı ifade edilmiştir. Ayrıca Orman İşletmeleri Müdürlüğü personeli ve şeflerinin orman 

bölgelerinin etrafındaki yerleşim merkezlerinde bulunan vatandaşlar ile sürekli temas halinde 

bulunduğundan, zaman zaman yangın çıktığında bireysel olarak da arandıklarını belirtiler. 

İlimizde ve bölgemizde orman yangını çıktığında, bunu algılayan ve yetkililere otomatik olarak 

bildirim gönderen bir dijital sistemin olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruya verdikleri cevap; 

bölgemizde böyle bir sistemin mevcut olmadığı, olursa böyle bir sistemin yangınlarla mücadelede 

çok etkili olabileceği belirtildi.  

Buradan yola çıkılarak ormanlık alanda ortaya çıkan yangını yetkililere daha erken süre 

bildirmenin orman yangınlarıyla mücadelede ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Projemiz tam 

da bu noktada çözüm sunmaktadır. Herhangi bir görevliye ya da orman etrafında yaşan yöre halkına 

gerek kalmadan sistemimiz yangını fark edecek gerekli yerlere bildirim gönderecektir.  

 

4. Yöntem 

Projemizin ilham kaynağı geçtiğimiz yıl yaz aylarında ülkemizde ve dünyada yaşanan büyük 

orman yangın felaketleri olmuştur. Yaptığımız araştırmalarda orman yangınlarını erkenden haber 

veren bir sisteme rastlanmamıştır. Buradan yola çıkarak bir ürün tasarım çalışmalarına başlanmıştır.  

İlk olarak cihaz tasarımına başlanmıştır. Cihaz orman bölgelerine konuşlandırılacağı için 

öncelikle dış ortam şartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Orman bölgelerinde, kırsal 

alanlarda cihazı yerleştireceğimiz mekânlara elektrik hattı çekmek zor olacağı düşünülerek sistemin 

kendi enerjisini üretebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bundan dolayı bir güneş paneli ve şarj edilebilir 

lion pil kullanılması kararlaştırılmış ve tasarımda güneş paneline uygun yer bırakılmıştır. Tüm bu 

sistem ilk olarak kâğıt üzerinde tasarlanmış olup, (Görsel-1), sonra da Tinkercad aracı ile 3 boyutlu 

olarak sanal ortamda tasarlanmıştır. (Görsel-2). Ortaya çıkan tasarım, okulumuzda bulunan 3D 

yazıcı ile çıkarılmış. Elektronik malzemenin yerleştirilme aşamasına geçilmiş ve parçalar 

birleştirilmiştir.(Görsel -3) 
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Tasarımın ardından elektronik devre kurulumuna geçilmiştir. İlk olarak sensörler test edilmiş 

ve 3D yazıcı ile hazırlanmış olan kutuya yerleştirilmiştir. Ardından Arduino kontrol kartı ile 

bağlantılar sağlanmıştır, Sensörlerin testleri tekrar yapılmıştır. Sistemimizin en önemli kısmı olan 

haberleşme işi için Kapadokya GSM Sheild kullanılmış olup,  arduino kontrol kartı  bağlantıları 

sağlanmıştır. Elektronik devre yerleşimi bittikten sonra, haberleşme gsm üzerinden yapılacağı için 

gsm kart, “gsm shield” e yerleştirilmiştir. BLYNK uygulaması cep telefonuna kurulmuş uygulamada 

gerekli olan bileşenler eklenerek, aduino konrol kartımızla bağlantı sağlanarak uyumlu çalışması 

sağlanmıştır.(Görsel-5-) İlk olarak uygulama için gerekli kodlar yazılıp testler yapılmıştır. 

Uygulama ile doğru bağlantı sağlanınca son olarak sistemin sms üzerinden de bildirim sağlaması 

için gerekli kodlar yazılmıştır.   

Bilgisayardan güç alarak çalıştırdığımız sisteme güneş paneli, lion pil ve voltaj regülatörleri 

(Düşürücü ve Yükseltici) eklenmiştir. Kurumumuzda bulunan güneş paneli 12 v ve “güneş paneli 

lipo pil şarj modülü” ise 4.4 V- 6 V arası desteklediğinden, öncelikle voltaj düşürücü regülatör kartı 

ile 5V seviyelerine düşürülerek şarj ünitesine bağlanmıştır. Şarj ünitesinin çıkışı da li-on pil 

kullanıldığından dolayı, arduino kartı uygun voltaj seviyesine tekrar çıkarabilmek için ise voltaj 

yükseltici modül kullanılmış olup arduino kontrol kartı 9V seviyesine yükseltilerek devremiz 

beslenmiştir. 

 

Görsel 1 

(Ezkiz Çalışması) 
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Görsel-2  

Tinkercad 

Tasarım 

Görüntüsü 

 

 

 

Görsel -3 (Cihaz 

Kasa Fotoğrafları 
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Görsel – 4 (Devre 

Şeması) 

 

Görsel-5- 

(Uygulama ve 

Bildirim 

Ekranları) 

 

        

Tablo-1- Projenin adım adım işlem basamakları 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda ormanlık bölgelerde bu şekilde orman yangınlarını haber 

veren bir sistem bulunmamaktadır. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler 

neticesinde son yıllarda ülkemizde çıkan büyük orman yangınlarından sonra özellikle güney 

illerimizde ormanlık bölgelere kamera yerleştirildiğini öğrendik. 

Bu yönü ile bizim projemiz tamamen yeni ve benzersiz bir projedir.  

Projemizi hayata geçirirken öncelikle kendi enerjini kendisinin üretebilmesi gerektiğini 

düşündük ve ona uygun olarak 3d yazıcımızla bir tasarım gerçekleştirdik. 12 v luk güneş panelini 

sistemin üst bölgesine yerleştirdik. Ayrıca sistemde herhangi bir problem olduğunda müdahale 

edebilmek için kutuyu açılıp kapanabilir olarak tasarladık. Yağmurdan da etkilenmemesi için tüm 

elektronik malzemeler kutunu içinde flame sensör ile sıcaklık ve nem sensörlerinin kutuya gömülü 

bir biçimde montelenmiş ve gerekli sıvı geçirmezlikleri sağlanmıştır. 

 

Daha sonra ise flame sensörleri farklı açılarla 

hazırlamış olduğumuz bu prototipe yerleştirdik. Farklı 

açılaralar yerleştirmemizin sebebi yangını her açıdan 

görmesini sağlamaktı. Ayrıca sisteme bir adette 

sıcaklık ve nem sensör dahil ettik. Bunu amacı ise, 

yüksek sıcaklıklarda muhtemel yangın çıkabilecek 

noktaları belirleyerek soğutma çalışmaları yapılması 

sağlamaktır. Flame sensörlerden alınan yangın 

bilgisini anında yetkililere haber verebilmesi için de 

bir adet gsm modülü kullandık. 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

İlimizde bulunan orman bölge müdürlüğünden yetkililerle yaptığımız görüşmeler 

neticesinde ortaya şu sonuçlar çıkmıştır.  

 Orman yangını çıktığında yetkililere son bir yıl içerisinde “112 Acil Çağrı 

Merkezinden”, ondan önce ise “Alo 177” üzerinden ve bireysel olarak ulaşılmaktadır. 

 Orman yangını başladığı anda yetkililere bildirim gönderen ve istenildiği zaman orman 

bölgelerindeki bazı değerlerin izlenebildiği bir sistem bulunmuyor. 

 Projemiz ile ortaya çıkan cihazın hayata geçirilmesi durumunda çok kullanışlı olacağı 

kanaati ortaya çıkmaktadır.  

 

Projemizin başlangıç noktası olan “Orman Yangını Bildirim Sistemi Yapılabilir mi?” 

araştırma sorumuz yaptığımız cihaz ile cevap bulmaktadır.  Projemiz, tam olarak orman yangını 

başladığında yetkililere bildirim veren ve durum hakkında bilgilendirme yapan cihaz olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Yaptığımız görüşmeler sonucunda “Orman yangın bildirim sistemi yapılabilir ise, orman 

yangınlarına daha erken müdahale edilebilir” hipotezimiz değerlendirildiğinde, cihazın 
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yaygınlaşması durumunda hipotezimizin geçerlilik kazanabileceği görülmektedir.  

 Projemiz ile hazırladığımız sitemin yaklaşık maliyeti 700 TL civarındadır. Ormanlarımızın 

ülke ekonomilerine kattıkları değer ve buradaki canlı ekosistemi düşünüldüğünde projemiz mevcut 

bir problemin çözümüne düşük maliyetli bir cihaz olarak ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

(Tablo 2) – Maliyet Tablosu 

 

Projemizin yaklaşık maliyeti 1407,14 TL dir.  

 

 

 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

(Toblo-3) Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

 

 Kullanılan Malzeme  Maliyet 

1 Arduino Uno 170,68 

2 
Kapadokya GSM Shield 761,10 

3 3 adet Flame sensör 40,02 

4 Voltaj regülatörü(Yükseltici)  19,22 

5 Voltaj Regülatörü(Düşürücü) 18,53 

6 12 V güneş paneli 181,85 

7 Sıcaklık ve nem sensörü 35,16 

8 18650 Pil 85,00 

9 Pil şarj mödülü 45,67 

10 Açma Kapama Butonu 3,65 

11 Filament 35,00 

12 Silikon 3,00 

13 Küçük breadboaard 8,26 

TOPLAM 1407,14 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Literatür 

Taraması 

X X        

Veri toplanması X X X X      

Benzer 

çalışmaların 

taranması ve 

değerlendirilmesi 

  X X      

Prototip 

hazırlanması 

   X X X    

Proje raporu 

yazıımı 

   X X X X X X 

Prototipin 

geliştirilmesi 

      X X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık olarak 4 milyar hektar orman arazisi bulunmaktadır(2). Ülkemiz 

havzaları ve içerdikleri orman alanları başlığı altında ormanlar ülkemiz arazisinin 21 milyon hektar 

civarındaki bir kısmını kapsamaktadır(7). Yukarıda da belirtiğimiz gibi dünya üzerinde özellikle de yaz 

aylarında her yıl binlerce hektar alan zarar görmektedir. Geçtiğimiz yıl ülkemizde gerçekleşen orman 

yangınlarında yaklaşık olarak 75 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştür. 

  

 Orman yangınları takip sistemi projemizin hedef kitlesi tüm insanlıktır. Dünya üzerindeki tüm 

büyüklü küçüklü yangınlar ekolojik dengeye zarar vermektedir. Ormanları da dünyamızın ciğerleri olarak 

düşündüğümüzde gerçekleşen en küçük bir orman yangını yakın çevreden başlayarak tüm dünyayı 

etkilemektedir. Dolayısıyla projemizin hedef kitlesi tüm insanlık ve tüm canlılardır. 

 

9. Riskler 

      

Cihazımız şimdilik uzak mesafelerdeki yangınları algılamamakta, ateş algılayıcı sensörler 

(Flame Sensör) kısa mesafeden çalışmaktadır. Bu nedenle çok ormanın pek çok noktasına 

tasarladığımız cihazdan yerleştirmek gerekmektedir. Ancak daha verimli bir sistem olabilmesi adına 

sistem yapay zeka ile desteklenmeli, ormanın hâkim bir noktasına yerleştirilecek olan kameralar 

sayesinde, yapay zeka kullanılarak uzak mesafedeki yangınları da algılayabilmesi sağlanabilir. 

 Ayrıca sistem kendini yangın söndürme topları gibi sistemlerle entegreli olarak çalışması 

sistemin kendisini yangından korunmasını sağlayacaktır.  

Bizim sistemimizin öncelikle hedefi yangın çıktığı ilk anda yetkililere haber vermek ve 

mevcut sistem üzerinden orman bölgesindeki sıcaklık ve nem değerlerini sürekli izleyebilmektir.  

 

 

Risk Açıklaması Ortaya 

Çıkma 

Olasılığı 

Projeye Etkisi Risk nasıl azaltılabilir? 

Kullandığımız flame 

sensörlerin uzak 

mesafelerdeki 

yangını 

algılayamaması 

Yüksek Yüksek Proje prototipini kısıtlı imkanlarla 

hazırladığımızdan en düşük maliyetli flame sensör 

kullandık. Çok uzak alanlardan ateşi algılayan 

flame sensörler mevcuttur. 

(Tablo 4) – Risk haritası 

 

 

10. Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Bilge Dila 

YILMAZ 

Takım kaptanı- 

Literatür taraması- 

Arduino prgramlama 

Giresun Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Arduino, Lego EV3, temel 

elektronik 

İzzet Korcan 

ÇAVUŞOĞLU 

Prototip tasarımı –

arduino programlama 

Giresun Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Arduino, Lego EV3, temel 

elektronik 

(Tablo 5) – Proje Ekibi 
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