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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

       "Dünya genelinde iklim yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramıştır. Özellikle 19. Yy itibari 

ile ortaya çıkan etmenlerden dolayı iklim giderek olumsuz yönde etkilenmektedir” (Türkeş, 

Sümer, Çetiner, 2000: 7). “İklimde yaşanan bu olumsuz etkiler başta insan sağlığı olmak üzere 

bütün canlılara zarar vermektedir” (U.S. Environmental Protection Agency, 2016: 3). İklimin 

bu kadar değişmesi sonucu dünya ısınmış ve orman yangınlarının çıkma ihtimali giderek 

artmıştır. Orman yangınları son zamanlarda ülkemiz başta olmak üzere dünya geneli en büyük 

sorunlardan biri haline gelmiştir. “Ormanlar; bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarıdır” (Anonim, 

1998). Gerek iklim değişikliği nedeniyle gerek terör eylemleri sonucu gerekse de 

insanlarımızın sorumsuzlukları nedeniyle ülkemizde orman yangınları giderek artmaktadır. 

“Ülkemizde özellikle akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde orman yangınlarına daha çok 

rastlanmaktadır” (Eraslan, 1982).  “Türkiye’de orman yangınlarının çıkma ihtimali en yüksek 

yerler aşağıdaki gibidir” (Anonim, 2006a). 

 
 

Ogm yıllara göre Türkiye’de görülen orman yangınları aşağıdaki grafikteki gibi göstermiştir. 

 

Kaynak: http://www.ogm.gov.tr 

 

       “Ormanların tahrip edilmesi sonucu orman yangınları çıkma ihtimali giderek 

artmaktadır” (Küçükosmanoğlu, 1987). Ormanlarda yaşanan yangınlar sebebiyle doğa ve 

canlılar zarar görmektedir. Ormanlar tahrip olup yok edildikçe canlıların geleceği tehlike 

http://www.ogm.gov.tr/
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altına düşmektedir. Özellikle son zamanlarda kasıtlı olarak ormanlar yakılmaktadır. “Orman 

yangınlarını incelediğimizde 1937-2008 yılları arasında 80012 tane orman yangını çıkmıştır” 

(Anonim, 2008b). “Türkiye’de çıkan orman yangınlarının nedenleri %99 oranlarla 

insanlardır” (Ayberk ve diğ., 2009). “İhmal ve dikkatsizlik, kasıt, yıldırım, nedeni bilinmeyen 

sebeplerle ülkemizde yangınlar çıkmaktadır” (Çanakçıoğlu, 1993). Gerek bilinçsiz gerek 

kasıtlı terör eylemleri sonucu çıkan orman yangınları sonucu her yıl binlerce alanlık 

ormanımız yanmaktadır. Bu orman yangınlarının önüne geçmenin yolu erken tedbir 

alabilmekten geçmektedir. Bizde yaşanan bu durumun önüne geçmek için bir tasarım 

gerçekleştirmeye karar verdik. Tasarımımızda kullanmak üzere arduino, breadboard, sms 

modülü, buzzer, led, lcd ekran, sıcaklık modülü, gaz sensörü kullandık. Tasarımımızı 

hazırlayıp sensörlerini uygun yere yerleştirdikten sonra arduino programını kullanarak 

programımızı yazdık. Yazdığımız programımız sayesinde günün çeşitli bilgileri ve orman 

yangını durumunda oluşacak bilgiler erkenden görevlilere hızlı bir şekilde iletileceği için 

orman yangınlarının önüne geçme imkanına kavuşacağız. Yine ormanlarımıza kasıtlı zarar 

verenlerde sistemimizdeki uyarılar sayesinde erkenden yakalanma imkanına kavuşacağı için 

ormanlarımız daha güvence altına alınabilecektir. 

 

                   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Şekil I)                                                                               (Şekil II) 
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                    (Şekil III)                                                                (Şekil IV)                                             

                                      

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

       Orman yangınları ülkemizde son zamanlarda sıklıkla görülmektedir. Özellikle akdeniz 

ikliminin görüldüğü alanlarda daha fazla görülmektedir. “Orman yangınların bu bölgede daha 

fazla görülmesinin nedeni yazın yaşanan iklimsel özelliktir” (Göktepe, 2011; Kurt, 2014; 

Duran, 2014). Zile (2018). Orman yangınları dikkatsizlik ve kasıtlı çıkarılması sonucu giderek 

yüzlerce ağacımız yanmıştır. “2020 yıl içerisinde 3007 zirai alan zarar görmüştür” (OGM, 

2021). Orman yangınları sadece ağaçların yanmasına neden olmamaktadır. Aynı zamanda 

ormanların içinde yaşayan canlıların, çevrede bulunan yaşam alanlarının, ekolojik dengenin, 

tarım alanlarının da zarar görmesine neden olmaktadır. Orman yangınları nedeniyle çok 

sayıda alan kurak kalmakta ve geri dönülemez sorunlara sebep olmaktadır. Şekil VI’da da 

orman yangıları sonucu ortaya çıkan durumlara örnekler verilmiştir. Projemizde 

hazırladığımız tasarım sayesinde görevliler orman yangınlarını hızlıca önleyebilecek ve çok 

sayıda canlının hayatta kalmasını sağlayabilecektir. Yine kasıtlı veya terör amaçlı ormanları 

yakan kişilerde çok kısa sürede yakalanabilecektir.  

 

 

                                                                              

Oluşturduğumuz model  

tasarımının protorip örneği 

                                                                                                

(Şekil VII) 
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(Şekil VI) 

 

3. Çözüm  

       “Ülkemizde orman yangınlarının büyük çoğunluğu ihmal ve dikkatsizlik sonucu ortaya 

çıkmaktadır” (Bağ, 1977). “Türkiye’de 1960-1995 yıllarını kapsayan dönemde insan kaynaklı 

yangınların %22,3’ü kasıt, %26,7’ü ise ihmal ve dikkatsizliktir” (Molla ve Küçükosmanoğlu, 

1998). “Yangınların kısa sürede söndürülmesi önem arz etmektedir” (Doğan N, 2009). 

“Orman yangınlarına erken müdahale yangının söndürülmesi açısından önemlidir” (Piyade ve 

Torlakçık, 1988). Orman yangınlarının erken tespiti çok sayıda ağacın korunmasını 

sağlayacağı gibi içinde yaşayan çok sayıda canlının ve çevrede bulunan yerleşim alanlarının 

da korunmasını sağlayacaktır. Sonra zamanlarda kasıtlı ve terör amaçlı ormanlarımız 

yakılmaktadır. Yangınların erken tespiti bu kişilerinde erkenden yakalanmasını sağlayacağı 

için erken uyarı sistemimiz ülkemiz için önem arz etmektedir. Projemiz başta ormanlarımız 

sonra canlılarımız olmak üzere çok sayıda canlının yaşamını kurtarmak üzere geliştirilmiştir. 

Orman yangınlarının erken tespiti için ormanlık alanların bulunduğu kısma gaz sensörümüzü, 

sıcaklık sensörümüz, sms sensörümüzü yerleştirdik. Görevlilerin bulunduğu alana ise lcd 

ekranımızı, ledlerimizi, buzzerımızı yerleştirdik. Günlük sıcaklık ve nem değerlerinde oluşan 

farklılığı görevlilerin anında görmesini sağladık. Sıcaklık değerinde ve yandın anında 

oluşabilecek duman durumunu görevlilerin algılaması için ve görebilmesi için kodlarımızı 

yazdık. Sıcaklık farkı ve duman değerine göre sürekli olarak görevlilerin fark edeceği farklı 

led seviyesi, ses seviyesi ve ekran uyarısını ayarladık. Böylece görevliler bulundukları 

ortamda anında oluşabilecek tehlikeleri görmesini sağladık. Yine görevlilerin görev yerinde 

bulunmaması durumunu da düşünerek sms sistemimizi oluşturduk. Sıcaklık farkının fazla 

oluştuğu veya duman seviyesinin normal şartlardan fazla olduğu durumlarda görevlilere uyarı 

mesajı göndererek onların sadece görev yaptıkları ortamda değil farklı ortamlarda da tehlikeyi 

hemen fark etmelerini ve yangını erkenden söndürme fırsatına kavuşmalarını sağladık. 
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4. Yöntem 

      Orman yangınlarının erken tespiti için materyalimizi hazırladık. Materyalimizin çeşitli 

yerlerine dağlık alanlarımızı, ormanlık alanlarımızı ve görevlilerin çalışma alanlarını 

yerleştirdik. Görevlilerin çalışma alanlarına lcd ekran, ledler, buzzer gibi uyarıcı ve gösterici 

cihazlarımızı yerleştirdik. Ormanlık alanımızın ilgili alanlarına gaz sensörümüzü, sıcaklık 

sensörümüzü, sms sensörümüzü yerleştirdik. Daha sonra arduino programını kullanarak 

kodlarımızı yazmaya başladık.  Sıcaklık sensörü ve gaz sensörümüz günün her anında ölçüm 

yapmaya devam ettiler. Günlük sıcaklık, nem ve herhangi bir yangında ortaya çıkabilecek 

duman değerlerini görevlilerin görmesini sağlamak için ekranda görüntülendik. Sıcaklık 

değeri 35’den küçük ve gaz değeri 300’den küçük olduğu  sürece sadece sarı ledi yakarak ve 

gerekli bilgileri ekranda göstererek orman yangını konusunda bir sorun olmadığını görevlilere 

belirttik. Sıcaklık değeri 35 ile belirli bir değer aralığında ve gaz değeri 300’den küçük olma 

durumunda ikinci ledimiz olan yeşilinde yanmasını sağlayarak görevlilerin dikkatli olması 

konusunda gösterim ve uyarım yaptık. Sıcaklık değeri kritik sıcaklık değerinin üstüne 

çıktığında ve gaz değeri 300’ü geçmiş olduğunda ise üçüncü ledinde aktif olmasını ve 

buzzerında çalımasını sağlayarak görevlilerin bulunduğu ortamda uyarı vermesini sağladık. 

Görevliler bulundukları ortamda olmayabileceğini düşünerek sms sistemimiz ile görevlilere 

mesaj göndererek yangın çıkma anını ve yerini tespit etmesini sağladık. Bu sayede orman 

yangınları kısa sürede tespit edilebileceği gibi orman yangınlarına neden olan kişilerinde kısa 

sürede yerinin belirlenmesini sağladık. 

  

(Şekil VII) 

        Sistemimizin çalışmasını kontrol ettik. Sistemin en iyi şekilde çalışmasını sağladıktan 

sonra projemizi tamamladık. Şekil VII’de projemizin devre çizimini görmekteyiz. 
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(Şekil VIII) 

 

       Şekil VIII’de de projemizin çalışma mantığı kısaca gösterilmektedir. Hazırladığımız 

materyal sayesinde orman yangınları kısa sürede tespit edilerek görevliler uyarılabilecektir. 

Projemizdeki tasarımımız ve kodlarımız hem simülasyon yoluyla internet üzerinden hem de 

materyal olarak denenmiş gayet başarı sonuçlar vermiştir. Tehlikeler daha karşılaşılmadan 

başarıyla anlaşılarak önlenmiştir. Projemizin yöntemiz özet kısmında da detaylı anlatılmıştır. 

Projemizin algoritma mantığı aşağıda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

       Orman yangınları toplumumuzda uzun zamandır var olan önemli bir sorundur. Son 

zamanlarda başta akdeniz ikliminin görüldüğü yerler olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde 

çok sayıda orman yangını çıkmaktadır. Yangınlar neticesinde ülkemizin ciğerleri olan 

ormanlarımız yandığı gibi ormanların içinde yer alan canlılar, ormanların çevresinde yer alan 

yerleşim yerleri de yanmaktadır. Projemiz daha önce yapılmış örneğini araştırmalarımızda 

Sıcaklık, 

nem ve 

duman 

değerlerini 

algıla 

Değerler 

yüksek ise 

göstergede 

göster ve 

sms ile uyar 

Değerleri 

karşılaştır 

BAŞLA 

Sıcaklık, duman 

ve nem 

değerlerini al 

Sıcaklık 

<35 or 

duman 

<300 

Sarı led yak, 

nem ve sıcaklık 

değerlerini 

göster 

H 

Sıcaklık 

<45 or 

duman 

<300 

 

Sarı ve yeşil 

ledi yak, nem 

ve sıcaklık 

değerlerini 

göster 

 

Sarı, kırmızı ve 

yeşil ledi yak ne ve 

sıcaklık değerlerini 

göster. Sms ile uyarı 

mesajı gönder 

BİTİR 

Değerler 

normal ise  

sadece 

göstergede 

göster 
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göremedik. Hazırladığımız çalışmamızın görevlilerin bulunduğu durumda ortama günlük 

olarak sıcaklık ve nem farkını sürekli göstererek artan tehlike durumlarında sesli ve ışıklı farklı 

uyarılar vermesi, görevlinin görev yerinde bulunmaması durumunda gaz ve duman değerlerine 

göre orman yangınını yaygınlaşmadan görevliye sms göndererek uyarması yoluyla sayesinde 

orman yangınlarının erken tespitini sağlayacağı gibi orman yangını çıkaranlarında kısa sürede 

yakalanmasını sağlayacaktır. Projenin erken uyarıcı özelliği olması, görevlilerin sadece 

bulundukları görev yerinde değil herhangi bir alanda yangın veya duman durumunda sms ile 

uyarma imkânı sunması, günlük sıcaklık değerlerine göre nem ve sıcaklık gösterimi, tehlike 

anında ikaz sunması açısından yenilikçidir. Yine aynı zamanda kasıtlı yangın çıkaranların 

tespiti açısından da uygulanabilinecek bir projedir. Projemiz sayesinde ülkemizde bulunan çok 

sayıda ormanlık alan kurtulacağı gibi, yerleşim yerleri, ormanların içinde yaşayan canlılar 

kurtulabilecek ekolojik dengede korunabilecektir. Öğrencimiz projenin tasarım ve kod 

aşamasını yazarak kendini arduino dilinde geliştirmiştir. Kodumuz kendi yap dene uygulama 

mantığı ile geliştirmiş olduğumuz bir koddur. Öğrencimiz projemiz sayesinde çeşitli 

programlama türlerini kullanarak hem programlama becerilerini geliştirdiği gibi hem de 

arkadaşlarına örnek uygulamalar yapabilecek duruma gelmiştir. Projemiz sayesinde sadece 

tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirme şansına sahip olabileceğiz. 

      Projemizde kullanacağımız donanım birimleri şunlardır; 

 

 
  

 

  

 

Arduino Nano 

Sim 808 Arduino-  

Raspberry Pi 

GSM 

 

Led 

Seri LCD 

Ekran 

DHT11 

Sıcaklık 

Sensörü 

 

 

 

 

 

Buzzer Pil Yuvası ve Pil Jumper 

Kablolar 

MQ9 - Gaz 

Sensörü 

Breadboard 
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6. Uygulanabilirlik  

       Projemiz ülkemizde sıklıkla görülen orman yangınları sorununu çözmek için ortaya 

konmuştur. Proje tamamen yerli ve milli olarak geliştirilebilir, ticari olarak dönüştürülebilir 

ve günlük hayatta kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Projemizin maliyeti gayet 

uygundur. Projemizdeki erken uyarı sistemi sayesinde orman yangınları erken fark edileceği 

için ormanlarımız yanmadan kurtarılabilecek, çeşitli canlılar hem yanmadan hem de doğal 

alanları bozulmadan yangınlar söndürülebilecek, yangınları kasıtlı çıkaranlar kısa sürede 

yakalanabileceklerdir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçe miktarı aşağıda tabloda paylaştığımız gibidir. 

S.No Adı Miktarı Fiyat Toplam Fiyat 

1 Arduino Uno 1 176,17 176,17 

2 Sim 808 Arduino-  Raspberry Pi 

GSM 
1 611,72 611,72 

3 Led 3 3,91 11,73 

4 Buzzer  1 7,83 7,83 

5 Seri LCD Ekran 1 85,93 85,93 

6 MQ9 - Gaz Sensörü 1 51,48 51,48 

7 DHT11 Sıcaklık Sensörü 1 34,06 34,06 

8 Breadboard 1 23,49 23,49 

9 Jumper Kablo Erkek- Erkek 1 20,16 20,16 

10 Jumper Kablo Erkek- Dişi 1 23,29 23,29 

11 9 V Pil Yuvası 1 18,20 18,20 

Toplam Maliyet 1064,06 

 

Proje Zaman Planlama Tablosu; 

İşin Tanımı Sorumluk Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Proje 

Konusunun 

Belirlenmesi 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 
x x x x x x  

  

Proje Konusu 

ile Araştırma 

Yapılması 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 
 x x x x x  

  

Sorun İçin 

Çözüm 

Yollarının 

Belirlenmesi 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 
  x x x x x  
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Gerekli 

Malzemelerin 

Belirlenmesi 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 
    x x x x  

Tasarım ve 

İmalat 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 
    x x x x  

Yazılım 

Algoritmasını

n 

Hazırlanması 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 
    x x x x  

Verimlilik 

Testlerinin 

Yapılması 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 
    x x x x  

Proje PDR 

Değerlendirm

e Raporunun 

Yazılması 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 

        x 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

       Projemizde hedef kitlemiz tüm yaş düzeyindeki herkese hitap etmektedir. Ormanları 

korumak yurdumuzda bulunan herkesin görevidir. Projemizde hedef kitlemiz yurdumuzda 

bulunan tüm ormanlık alanlardır. Amacımız ülkemizin tüm ormanlık alanlarının korunması, 

ormanlık alanlarda yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması, ormanlık alanların 

yanındaki yerleşim yerlerinin korunması ve terör amaçlı ormanlarımızı yakan herkesin kısa 

zamanda yakalanabilmesidir.  

9. Riskler 

       Projemiz ülkemizde bulunan her yöreye uygun olarak tasarlanmıştır. Projemizin 

hazırlanışı olarak ülkemizde meydana gelecek yangınları erken tespit etmede rahat bir şekilde 

kullanılabilir tasarımdadır. Görevliler görev alanlarında veya farklı bir alanda olması önemli 

değildir. Erken uyarı sistemimiz sayesinde orman yangınları erkenden tespit edilebilir. Bu 

sayede çok sayıda ormanlık alanın yok olmasının önüne geçileceği gibi ormanlarda bulunan 

canlıların hayatları, yaşam alanları kurtulacak ve doğal denge korunmuş olacaktır. Yine orman 

yangınları erken tespit edileceği için çevrede bulunan yaşam alanları da kurtarılabilecektir. 

 

Takım Şeması: 

Adı Soyadı Görevi Okulu Sınıf 

 

Eren 

ŞEKERCİOĞLU 

Takım Kaptanı Çarşamba Ali Fuat Başgil 

Anadolu Lisesi 
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