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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bir ağacın ne kadar sürede yetiştiğini biliyor musunuz? Bir ormanın insana ve 

doğaya ne kadar yarar sağladığının farkında mısınız? 

 En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanlar; artan nüfus ve giderek 

genişleyen tarım arazileri, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlerle yoğun bir baskı 

altındadır. Ülkemizde ormanların azalması ya da ekonomik olarak verimsizleşmesi, 

artık güncel bir sorundur. Orman azaltıcı faktörlerden birisi de, orman 

yangınlarıdır.(1) 

Bu belgede tespit edilen problem, bu problemin ortadan nasıl kaldırılacağı ve  

projemizin yenilikçi yönleri bulunacaktır. 

Projemiz ile orman zeminlerinde bulunan, olası orman yangınlarını 

tetikleyebilecek küçük ateş kalıntılarını veya tüten yerleri üzerindeki sensörler ile fark 

eden, fark ettiği zaman ise üzerindeki radyo frekansı veren modül ile sinyal gönderen, 

üzerindeki gps modülü ile yeri tam olarak tespit edilebilen orman zemininde dolaşan 

bir araç yapılacaktır.  

Böylelikle yangına neden olabilecek küçük ateş kalıntıları veya tam olarak 

alevlenmeyen sadece duman çıkarma aşamasında olan yerler tespit edilerek orman 

yangınına sebebiyet vermeden o yere müdahale edilebilecektir. 

Bunu gerçekleştirebilmek için her türlü orman zemininde gidebilen yumuşak 

lastikleri olan bir araç şasesi kullanılacaktır. Tekerlerin hareketi için L298N sürücüsü 

ile kontrol edilen DC motorlar kullanılacaktır. Aracın ön kısmında 45 derece açı ile 

yerleştirilmiş alev sensörleri bulunacaktır. Bu sensörler zemindeki alevleri 

algılayacaktır. Bununla birlikte araç üzerinde tüten yerlerdeki dumanı algılamak için 

MQ-2 sensörü kullanılacaktır. Araç, üzerindeki 

MZ80 sensörü sayesinde önüne bir engel 

çıktığında başka bir yöne gidebilecektir. Aracın 

bir yangın tespit etmesi durumunda sinyal 

göndermek için Radyo Frekans modülü 

kullanılacaktır. Radyo frekansı üzerinden sinyal 

gönderildiğinde yangının yerinin tespiti için 

GPS modülü kullanılacaktır. 

Projemizde kullanacağımız platform ise 

yerli ve milli olan DENEYAP KART’tır. 

Sensörlerden gelecek veriyi yorumlamak ve parçaları hareket ettirmek için bu 

platformu kullanacağız. Platformun parçalarının kolay erişebilir, maliyetinin az ve 

modüler olması nedeniyle bu platformu seçtik. DENEYAP kartımızda ise yazılım 

olarak DENEYAP BLOK kullanılacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 Ormanlar en önemli doğal kaynaklarımızdan biridir. Özellikle son yıllarda 

nüfusun artması, insanların büyük şehirlerden kaçarak bilinçsizce doğaya yönelmesi 

ve bilinçlendirme faaliyetlerinin geliştirilmemesi nedeniyle ormanlarımız sürekli 

Resim1. Orman Yangını 
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azalmaktadır. Bu azalmanın en önemli nedenlerinden biri de orman yangınlarıdır.(2) 

Orman yangını, gerek doğal gerekse de antropojenik etkiler sebebiyle ortaya çıkan 

hem orman içerisinde ortak bir yaşam süren canlı ve cansız varlıklara hem de 

çevresine ciddi zararlar veren kontrolsüz yanan ateş anlamına gelmektedir.(3) 

Orman yangınlarının orman ekosistemi üzerinde tohumları, gençliği, ölü 

örtüyü, toprak vejetasyonunu ve orman yaban hayatını zarara uğratması veya 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi doğrudan etkileri, biyotik, klimatik ve edafik 

etkenlerin değiştirilmesi gibi dolaylı etkileri vardır. (4)(5) 

Orman yangınlarının birçok sebebi vardır. Bunların en başında ise ihmal ve 

dikkatsizlik sonucu meydana gelenler gelir. (Orman içerisinde yakılan ateşi 

söndürmeden bırakmak, sigara izmaritlerini orman zeminine atmak gibi…) Son 

yıllarda ülkemizde bu nedenlerden kaynaklanan orman yangınları sıkça görülmektedir. 

(6) 

Geleneksel yangın tespit sistemlerinde orman yangınını tespit etmek 10-12 

dakika arasında bir süre almaktadır. İlk beş dakika içerisinde fark edilmeyen ve 15-20 

dk. içerisinde müdahale edilmeyen yangınlar hava olayları (rüzgar, sıcaklık) etkisiyle 

daha fazla büyüyerek kontrol edilmesi güç hale gelmektedir.(7) 

 Bununla birlikte yangının yeri geleneksel sistemlerde tahmini olarak 

belirlenmektedir. Orman yangınlarında yangının olduğu alanı doğru tespit etmek 

önleme çalışmaları açısından hayati önem taşımaktadır. 

Günümüzde kanser türlerini erken teşhis ettiğimiz zaman nasıl ki tedavi süreci 

ve kanseri yenmemiz kolaylaşıyor ise aynı durum orman yangınları içinde geçerlidir. 

 Orman yangınlarına neden olabilecek küçük ateşler, ateş kalıntıları veya 

alevlenmeyen tütme durumları yangına sebebiyet verecek seviyeye gelmeden fark 

edilirse bu tip küçük olaylara kısa sürede müdahale edilir ve bu küçük olaylar 

ormanlarımızda yangına sebebiyet verecek düzeye gelmeden engellenebilir. 

 

  

3. Çözüm  

Orman yangınları, küresel ısınmanın da etkisi ile özellikle son yüzyıl içinde 

ormanlarımızı tehdit eden en büyük tehlike haline gelmiştir. Kimi zaman doğal 

nedenlerle kimi zaman insan eliyle çıkan bu tabiat olayına kısa sürede müdahale 

edilmesi toplumların geleceği açısından oldukça önemlidir 

Bir orman yangınına sebebiyet verebilecek küçük ateş kalıntıları veya tüten 

yerler büyümeden yerleri kesin olarak tespit edilirse çok hızlı bir müdahale ile orman 

yangınları engellenebilir. 

Bunu yapabilmek için her türlü orman zemininde hareket edebilen tekerleklere 

sahip ve orman içerisinde rastgele bir rotada dolaşabilen, bir alev veya dumanı fark 

edebilen, önüne bir engel çıktığında yön değiştirebilen enerjisini güneş pilinden alan 

bir araç prototipi yapılacaktır. 

Prototip üzerinde alev ışığının dalga boyunu algılayan ve araç önüne belirli 

açılarla yerleştirilmiş alev sensörleri bulunacaktır. Bununla birlikte yine araç önünde 

alevlenmeyen ama tüten yerlerdeki dumanı algılamak için ise bir duman sensörü 
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kullanılacaktır. Araç, bir alev veya bir duman tespit ettiğinde duracak ve üzerindeki 

radyo frekans vericisi ile kontrol merkezine sinyal gönderecektir. Sinyal alındığında 

ise üzerindeki GPS modülü ile aracın yeri tam olarak tespit edilebilecektir.   

Böylelikle küçük ateşler, ateş kalıntıları veya parlamaya neden olabilecek 

tütmelerin yeri tespit edilebilecek ve bu tip küçük ölçekli ateş durumlarına daha büyük 

orman yangınları felaketine neden olmadan müdahale edilebilecektir.  

Böylece insanlığın ortak mirası olan ormanların yangınla yitirilmesinin önüne 

büyük ölçüde geçilebilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Çözüm kısmında sunduğumuz önerileri hayata geçirmek için tasarlanan proje 

prototipi mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üç ayrı platformdan 

oluşmaktadır.  

Mekanik kısım da her türlü orman zemininde hareket edebilmesi için yumuşak 

tekerlekleri olan , şasisi 3D yazıcı ile yazılmış hafif ve sağlam bir materyal ile 

oluşturulacaktır. 

Elektronik kısım da ise tekerleri hareket ettirebilmek için 5V güce sahip DC 

motorlar kullanılacaktır. Bu DC motorlar L298N sürücüsü ile kontrol edilecektir. 

Aracın ön kısmında 45 derece açı ile yerleştirilmiş alev sensörleri kullanılacaktır. Bu 

sensör ile spektrum aralığı 760nm - 1100nm dalga boyuna sahip ateş tespit 

edebilecektir. Yine aracın ön kısmında bir engel olup olmadığını algılamak için MZ80 

kullanılacaktır. Bu sensör sayesinde aracın önüne bir engel çıktığında (ağaç,taş vb) 

yön değiştirilme sağlanabilecektir. Araçta tüten yerlerdeki dumanı algılamak için  

MQ-2 gaz sensörü kullanılacaktır. Radyo sinyali göndermek için 2.4G RF modülü 

kullanılacaktır. Aracın yerini tespit etmek için ise GY-NEO6MV2 GPS modülü 

Resim2. Çözüm Algoritması 

m 
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kullanılacaktır. Elektronik kısmındaki motor ve modüllerin çalışabilmesi için ise  

DENEYAP KART  kullanılacaktır. 

Yazılım ise şu algoritma üzerine kurulacaktır. Aracımız orman zemininde 

rastgele bir rotada dolaşacaktır. Eğer önüne bir engel çıkarsa yön değiştirecektir. 

Aracımız orman zemininde bir ateş algılarsa bulunduğu yerde duracak ve üzerindeki 

radyo vericisinden sinyal gönderecektir. Bu sinyali alan yetkililer aracın üzerindeki 

GPS modülü ile konumu net olarak belirleyebilecek ve olay yerine kısa sürede intikal 

edebileceklerdir.  

 Elektronik kartın yazılımı ise DENEYAP BLOK programı kullanılarak 

hazırlanacaktır.  

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Orman yangınlarını yangın başlamadan önce tespit eden erken uyarı sistemleri 

bulunmaktadır. (8) Bu sistemlerin bazıları uydular aracılığı ile ormanları yukardan 

takip etmektedirler. Bu sistemler sık ormanların bulunduğu yerlerde orman tabanını 

görememektedirler.  Bir diğer bazı sistemler ise bölgedeki havada bulunan 

karbondioksit ve oksijen miktarına göre yangın çıkma olasılığı yüksek yerleri tahmin 

etmektedir.  

Bizim projemiz ise ormanları yukarıdan değil orman tabanından tarayacaktır. 

Böylelikle yukarıdan görülemeyen küçük durumlar bile tespit edilebilecektir. Bu 

şekilde orman tabanından tarama; ormanları yukarıdan taramaya göre daha sağlıklı 

sonuç verecektir.  Ayrıca orman zeminindeki küçük değişiklikleri bile fark 

edeceğinden tahmine göre daha sağlıklı sonuç verecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

   Projemiz  DENEYAP KART tabanlı olduğu için uygulaması kolay maliyeti 

düşük bir projedir. Dünya üzerinde neredeyse hemen her ülkede bulunabilen 

parçalardan oluşmaktadır.  

Resim3. Sensörlerin Konumu 
m 
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  Bununla birlikte sistemin modüler olmasından dolayı herhangi bir arıza durumunda 

tüm sistemin yenilenmesine gerek kalmadan sadece ilgili parçanın değiştirilerek 

sistemin çalışması sağlanabilecektir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizde kullanılacak malzemelerin piyasada çok bulunabilen olmasından 

dolayı projenin uygulaması çok fazla maliyet gerektirmemektedir. Projemiz tahmini 

700-800 Türk Lirası ile yapılabilecektir. (Kullanılacak malzemelerin fiyatı günlük 

bazda değişiklik gösterebilmektedir.) 

 
 

MAALİYET TABLOSU (TAHMİNİ) 

NO MALZEME ADI BİRİM FİYAT ADET TOPLAM 

1 DENEYAP KART ₺300 1 ₺300 

2 DC Motor  ₺20 2 ₺40 

3 DC Motor Sürücüsü(L298N) ₺25 1 ₺25 

4 Alev Sensörü ₺20 4 ₺80 

5 IR Sensör (MZ80) ₺40 1 ₺40 

6 MQ-2 Gaz Sensörü ₺20 1 ₺20 

7 RF Modülü ₺50 1 ₺50 

8 GPS Modülü ₺60 1 ₺60 

9 Güneş Pili- Paneli  ₺50 2 ₺100 

7 Diğer Bağlantı Malzemeleri - - ₺50 

Genel Toplam ₺765 

 

 

PROJE TAKVİMİ 

YAPILACAK İŞ 
AYLAR 

NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

HAFTA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proje Tasarımı 
                    

Literatür Taraması 
                    

Malzememe 
Temini                     

Proje Maketinin 
Hazırlanması                     

Proje Yazılımın 

Hazırlanması                     

Projenin 

Prototipinin Test 
Edilmesi 

                    

Teknofest Final 

Alanında Jüriye 
Sunum 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Orman yangınları tüm dünya genelinde meydana gelen bir afettir. Bu 

nedenden dolayı projemiz Dünya genelindeki tüm ormanlar için tasarlanmıştır. 

 Ülkemizde ise yazları kurak ve sıcak geçen, orman yangınları açısından daha 

hassas olan Ege ve Akdeniz bölgelerimizde olumlu sonuç verecektir.(9)(10) 

   

 

9. Riskler 

Projemiz doğal orman zemininde hareket edeceği için orman içerisindeki 

hayvanlar tarafından zarara uğraması söz konusu olabilir. Bu gibi durumların önüne 

geçmek için prototip çelik bir kafes içerisine yerleştirilebilinir. 

Projemiz aşırı hava olaylarında (çok şiddetli yağmur, dolu vs) içerisine su 

alabilir. Bu durumun da önüne geçmek için sıvı yalıtımı gibi bir önlem alınabilir. 

Prototipimiz bir ateş tespit ettiğinde duracağı için yetkili kişiler müdahale 

edene kadar ateş artabilir. Bu durumda sıcaklık prototipe zarar verebilir. Bu durumun 

önüne geçmek için ise alevin şiddeti artarsa prototip kendini geriye doğru hareket 

ettirebilir. 

 

OLASILIK VE ETKİ MATRİSİ 

Proje 

Hedefleri 

/ Etki 

ETKİ ARALIĞI 

Çok Düşük 

0,05 

Düşük  

0,1 

Orta  

0,2 

Yüksek  

0,4 

Çok Yüksek 

0,8 

Maliyet 

Bütçesel 

kaydırmalar 

olabilir 

Bütçeyi %l-%5 

arasında aşar 

Bütçeyi %5-

%20 

arasında aşar 

Bütçeyi 

%20-%50 

arasında aşar 

Bütçeyi 

%50'den 

fazla aşar 

Zaman 
5 Gün 

gecikme 
10 Gün gecikme 

15 Gün 

gecikme 

20 Gün 

gecikme 

1Ay 

Gecikme 

Kalite 
Önemsiz 

azalma 

Uygulamalara 

etkisi çok az: 

ekip içinde 

düzeltilebilir. 

Kalitede sapma 

var. Proje 

destekçisinin 

onayı gerekli 

Kalitedeki 

sapma proje 

destekçisi 

tarafından 

kabul edilemez 

Kalite 

hedeflerine 

erişilemez 

Teknik 

Hiç bir 

etkisi yok 

veya çok 

az etkili, 

önemsiz 

Teknik 

performansta 

küçük derecede 

azalma 

Teknik 

performansta 

orta derecede 

azalma 

Teknik 

performansta 

önemli 

derecede 

azalma 

Teknik 

hedeflere 

ulaşılamaz 
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