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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Orman yangınları açısından birinci derece risk alanı olan bölgelerde yangını erken 

belirleyen ve hızlı müdahale yapma imkânı veren bir sistemdir. 

Projenin modellemesi için Geyve İlçesi, Akdoğan Şefliği’ne bağlı ormanlık alanını 

belirledik. Bu alan birinci derece yangın bölgesidir. Model üzerinde bölgenin en yüksek 

noktasına termal/HD kamera kurumayı planlamaktayız. Bu kamera OpenCV ile tüm alanı 

tarayarak yangın anında bilgi verecektir. Kameranın göremediği alanlarda duman ve ısı 

sensörleri yerleştirilecektir. Yükseltisi en uygun alana bir yangın göleti inşa edilecektir. 

Buradaki su buharlaşmasını engellemek ve suyu korumak için üzeri küçük siyah toplarla 

kaplanacaktır. Bu göldeki su orman yollarını takip ederek bir ağ oluşturulacaktır. Bu su ağına 

bağlı ana pompa yer alacaktır. Orman yolları üzerine belirli aralıklarla yangın hidraları 

konulacaktır. Kameradan ve sensörlerden alınan veriler değerlendirilerek o bölge motor 

aracılığı ile su pompalanacaktır. Projemizin yazılım dili micropyton olacaktır. Çalışmamız 

açık kaynak olarak github’ta yer alacak, geliştirilmeye açık bir şekilde erişim sağlanacaktır.  

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Şekil 2Haber Örneği 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/orman-yanginlari-yaban-hayatini-da-tuketiyor/1989122 

Şekil 1 Alaz Projesi Modeli 
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Ülkemizin büyük bölümü orman yangınları bakımından tehdit altındadır. Orman 

yangınları orman örtüsünün azalmasının yanı sıra ormanda yaşayan türlerin yaşamlarının 

tehlikeye girmesine de neden olmaktadır  

Yok olan orman alanı besin maddelerinin azalmasına ya da yok olmasına neden 

olurken, o alanda olmaması gereken türlerin istilasına da neden olmaktadır. Bu nedenle o 

bölgede yangından kurtulsa bile istilacı türlerin baskısı nedeniyle yaban hayatı açısından 

istenmeyen durumların oluşmasına neden olur (ÖZKAN, 2019). Ayrıca hayvanların o 

bölgeden uzaklaşması ve göç yollarının değişmesi gibi olumsuz sonuçlarla 

karşılaşılabilmektedir. 

Sakarya ili incelendiğinde Pamukova, Geyve, Hendek ve Taraklı ilçelerinin 

bulunduğu ormanlık alanlar yoğun kızıl çam ağaçları, köknar, kayın ağaçlarının kapladığı 

yoğun orman ile çevrilidir. . Ayrıca Sakarya’daki ormanlarda çok çeşitli otsu bitkilerden 

oluşan bir orman altı florası mevcut olup ormanlarda biyolojik çeşitlilik çok fazladır. 

Bölgede Akdeniz ikliminin hüküm sürmesi nedeniyle Sakarya İl Orman Bölge Müdürlüğü 

verilerine göre 1.dereceden risk alanı olarak bilinmektedir. Bu bölgede 2012 -2021 yılları 

arasında toplam 114 yangın meydana gelmiştir (Sakarya İl Orman Bölge Müdürlüğü, 2022). 

Bu nedenle bu bölge orman yangını açısından büyük risk taşımaktadır 

Konuyla ilgili aldığımız uzman görüşü, Sakarya İli Pamukova, Geyve ve Taraklı 

ilçelerinde orman yangınının erken tespiti için hali hazırda var olan gözetleme kulelerinde 

kamera, termal kamera veya görüntü işleme teknolojilerinin mevcut olmadığı şeklindedir.  

Ayrıca Geyve Orman İşletme Şefliğinin envanterinde kayıtlı 2 ilk müdahale aracı, 6 

arazöz, 1 su ikmal tankeri, 32 adet su tankeri (4 adet Akdoğan mıntıkası) bulunmaktadır. 

Projemiz bu ilk müdahale araçlarının su ikmallerini kolaylaştıracak çözümler getirmektedir. 

 

3. Çözüm 

Orman yangınlarına erken ve etkin bir şekilde müdahale etmek orman yangınlarının 

vereceği zararı en aza indirecektir. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik 

planında önleyici tedbirlerin artırılması müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi vurgusu 

yapılmış ve hedef olarak belirlenmiştir (Orman Genel Müdürlüğü, 2019). ZARARLILARA 

KARŞI KORUMAK 

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023), Türkiye Cumhuriyeti İklim 

Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) ve Çölleşme İle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem 

Şekil 3Haber Örneği Geyve 

https://geyvemedya.com/orman-yangini-korkuttu/ 
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Planı (2015-2023); Orman koruma ve yangınla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 

modern teknolojiye dayalı izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi Orman 

yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin artırılması, mevcut olan erken uyarı 

sistemlerinin geliştirilmesi, yangın risk haritalarının oluşturulması gibi konular 

vurgulanmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010), (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011), 

(ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI , 2013). 

 

Şekil 4Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Müdürlükleri ve İşletme Şefliklerini Gösterir Harita 

https://sakaryaobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/OrmanIsletmeMudurlukleri.aspx 

 

 

Bu çerçevede bakıldığında proje kapsamında özellikle Taraklı, Geyve ve Pamukova 

ilçelerinde çıkabilecek orman yangınlarına etkili müdahale etmek için erken uyarı ve erken 

müdahale sistemlerinden oluşan bir sistem geliştirilmesi planlandı. Geyve, Taraklı ve 

Pamukova ilçeleri, Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne (GOİM) bağlıdır. Yaptığımız 

araştırma sonucunda GOİM Akdoğan Şefliği Bölgesinin yapacağımız proje için en uygun 

Şekil 4 Pamukova Ovası ve Akdoğan Bölgesi'nin Çilekli 

Yangın Gözetleme Kulesinden Görünümü 
Şekil 5Çilekli Yangın Gözetleme Kulesi 

https://sakaryaobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/OrmanIsletmeMudurlukleri.aspx
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alan olduğunu belirledik. Sistemi test etmek için Akdoğan Şefliğine ait bölgenin 

modellemesini yaptık. Akdoğan bölgesini gören Pamukova Şefliği bölgesindeki Çilekli 

yangın gözetleme kulesine kurulacak kameralarla erken uyarı sistemimiz sayesinde ormanı 

7/24 gözetleyecektir. Arazi engebesinden dolayı kameranın göremediği alanlar ise 

yerleştirilen sensörler tarafından kontrol edilecektir. Gelen görüntü OpenCV görüntü işleme 

yazılım programı ile işlenecek yangının bulunduğu bölgedeki yangın hidralarına su basarak 

su beslemesi yapacaktır. 

 

Erken müdahale edebilmek için orman içine bir gölet, yangın su pompaları ve yangın 

hidralarından oluşan bir su ağı sistemi tasarlardık. Proje kapsamında ortaya koyduğumuz 

çözüm önerimiz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) “Hayvan içme suyu ve 

yangın söndürme amaçlı gölet yapımının desteklenmesi” hedefinin gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda bir adımdır. (Resmi Gazete, 2014) Tasarlanan ve modellenen sistem ile doğal 

sebeplerle veya insan kaynaklı oluşabilecek bir yangın durumunda, yangının 3 temel 

aşamasından ilk veya en geç ikinci aşamasında (1.başlangıç aşaması, 2.söndürücülerin 

kullanıldığı aşama ve 3.kontrolden çıkma aşaması) alevlerin ve dumanların fark edilmesi ve 

bu süreç dahilinde su pompaları ve hidraları ile en kısa zamanda etkin bir müdahale 

yapabilmektir. 3. Aşamaya geçen ve kontrolden çıkan yangın artık kapsamlı bir müdahale 

sistematiği ile ancak söndürülmesi mümkündür. Bu tür örnekler yakın zamanda Ege ve 

Akdeniz bölgelerindeki yangınlarda acı bir şekilde tecrübe edilmiştir. 

Orman yangınlarına müdahale etmek için hava araçları ve kara araçları 

kullanılmaktadır. Bunlarla birlikte 2009 yılından itibaren kırsal kesimlerde ve yangına hassas 

bölgelerde kullanılmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtılan traktörlere bağlı 

olarak çalışan mobil su tankları kullanılmaktadır. Burada amaçlanan olası bir yangın 

durumunda ekipler gelene kadar bölgede bulunan köylülerce su tankları sayesinde yangına 

müdahalede erken davranmaktır. 

Yapılan araştırmalarda çıkan her 3 yangından birine su tankları ile müdahale edildiği 

anlaşılmıştır.  

 

Şekil 5Alaz Projesi Modellemesi 
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Ayrıca bu müdahaleler yangınların kısa sürede ve düşük maliyetle söndürülmesini 

sağlar. Su tanklarına su takviyesi yapabilmek için su kaynaklarına yakın bölgelerde 

bulunmaları çok önemlidir. Bu nedenle projemizde istatistiksel olarak yangının en sık çıktığı 

yerler köy yollarının kenarlarıdır. Bu bölgelere döşenecek yangın hidraları yangına 

müdahale edecek araçlara su takviyesini kolaylaştırır. 

Projemizde en genel haliyle yazılım ve görüntü işleme programları, sensör destekleri, 

erken uyarı sistemleri, yapay zeka ve simülasyonlar başta olmak üzere yangın hidraları gibi 

donanımsal ekipmanlarla entegre bir sistem tasarlanmış ve modellenmiştir.  Böylece ülkemiz 

başta olmak üzere bölgemizde küresel ısınma sebebiyle gittikçe artan yangın tehdidine karşın 

orman yangınlarıyla mücadele de yangının kritik ilerleme ve yayılma sınırında daha verimli 

ve daha etkili bir yöntemle yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesini sağlayacaktır. 

Özellikle Sakarya bölgesinde orman ve dağ arazilerinde yerleşik durumda olan ve tarım ve 

hayvancılıkla geçinen köy nüfusu yüksektir. Bu sebepten oluşabilecek orman yangınlarını 

can kayıplarına, hayvan dostlarımızın kaybına, yaşam alanlarının yanmasına ve ekili 

arazilerin tahrip olması gibi istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Bu açıdan bakıldığında 

aşağıda detaylı bir şekilde açıklanan proje kapsamında ortaya konan sistem ile hızlı bir 

yangın söndürme süreci mümkün olacaktır. 

 

Ovalık arazilerin yanı sıra özellikle dağlık ve engebeli arazilerdeki orman 

yangınlarına müdahale hem alev ve dumanın geç tespiti hem de arazi şartları sebebiyle 

müdahale zorluğuna sebep olmaktadır. Ayrıca sık ağaç florası arazöz vs etkili yangın 

söndürme araçlarının yangın bölgesine ulaşımını kısıtlamaktadır. Bu projede modellenen 

sistem ile öncelikle gözetleme kuleleri kilit rol oynamaktadır. Kulelerde gözetleme sahasını 

izleyen cihazlar ve entegre sensörler ile yangın ve duman ayrı ayrı izlenerek yapay zeka 

yardımıyla yangın fark edilecek, niteliği ve bölgesi hızlı bir şekilde tespit edilecektir. Ayrıca 

araziye yerleştirilecek alan tarama kabiliyetli sensör sistemleri ile erken uyarı sistemlerinden 

elde edilecek anlık olarak veriler kuleye bildirilecek ve ana sistemle entegre olarak yapay 

zeka yazılımı sayesinde veriler anlamlandırılacak ve sistem müdahale modunu 

aktifleştirecektir. Burada su kaynağı olarak mevcut su havuzları ve hayvancılık, sulama ve 

yangınla mücadele için yapılacak yağmur sularının toplanacağı havuzlar kullanılacaktır. Ana 

bilgisayardan gelecek veri ve komutlara göre yangının olduğu koordinatlardaki hatlara su 

pompaları ve su hidraları sayesinde su gönderilecektir. Buralardaki yangın vana/muslukları 

ile yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma suyu temin edilmiş olacaktır. İstenildiği 

takdirde fıskiye benzeri bir sistemle yağmurlama uygulamaları şekline de dönüştürülebilecek 

olan sistem sayesinde proje de belirtilen etkin ve hızlı müdahale ve etkili mücadele 

sağlanabilecektir  
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Projemizin Alt Bileşenleri:  

Alaz Yangın Simülasyonu; model üzerinde rastgele bir alanda ve zamanda yangın 

çıkaran (led yakan) simülasyon. 

Orman Muhafızı Erken Uyarı ve Müdahale Sistemi; OpenCV Görüntü İşleme ve 

Doğrulama Sistemi (diğer sensörlerle görüntünün olmadığı zaman ve yerlerde yangının 

yerini tespit eder), Komuta bilgilendirme sistemi. 

 

4. Yöntem 

Proje fikrimizi uygulamak için çalışmamıza en uygun alanı bulabilmek için Sakarya 

Orman Bölge Müdürlüğü’nden uzmanlardan görüş aldık. Daha sonra konuyla ilgili kaynak 

taraması yaptık. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda modelleme yapılacak en uygun alanın 

Geyve Akdoğan Bölgesi olduğuna karar verdik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 Alaz Yangın Simülasyon Sistemi Algoritması Şekil 7 Orman Muhafızları Erken Uyarı ve Yangın Tespit 

Algoritması 
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Tablo 1 Geyve Akdoğan Bölgesi Son 10 Yılda Çıkan Yangın Sayısı (Sakarya İl Orman Bölge Müdürlüğü, 2022) 

 

 

Bu alanın izohips eğrili uydu görüntülerini https://atlas.harita.gov.tr adresinden aldık. Bu 

haritayı 3 b oyutlu modellemek için izoh ips eğrilerini Openorientring har ita programı ve tablet 

grafikler ile çizerek vektörel hale getirdik. Oluşturduğumuz vektörel çizimleri kurumumuzda 

bulunan lazer makinesinde keserek yükselti katmanları oluşturduk. Bu katmanları yapıştırarak 

birleştirdik. Daha sonra boyama işlemini yaptık. 

Projemiz bileşenleri problem çözme yöntemine dayalı birer mühendislik ürünüdür. Tüm 

aşamaları mühendislik süreçlerine göre yapılmıştır. Proje alt bileşenlerine ayrılmış ve her bileşen 

küçük adımlara ayrılarak test edilmiştir. Test sonuçlarına göre ilerlenmiş gerekli iyileştirmeler 

yapılmıştır. Projemizin tüm bileşenleri test edilmiş sadece görüntü işleme aşamasında sorun 

çıkmıştır. Bu sorun donanımsal olduğu için yeni bir Esp32 Cam alınarak yeniden test edilmesi 

planlanmaktadır. Projemiz Python/micropython yazılım dili ile yapılmıştır. 

GEYVE AKDOĞAN BÖLGESİNDE SON 10 YILDA ÇIKAN YANGIN 

SAYISI 

SIRA TARİH 
BÖLME 

NO 
MESÇERE TİPİ ÖRTÜ TEPE TOPLAM 

1 30.06.2021 74 Bçk-t 0,01 0,00 0,01 

2 29.11.2021 100 Bçk 1,30 0,00 1,30 

3 29.05.2020 17 Bçz 0,10 0,00 0,10 

4 10.09.2020 202 OT 0,09 0,00 0,09 

5 17.10.2020 155 Çkc2 1,00 0,00 1,00 

6 04.04.2019 205 Çzab3 0,30 0,00 0,30 

7 29.05.2019 139 Çkbc2-1 0,05 0,00 0,05 

8 05.09.2018 182 Bçz 0,01 0,00 0,01 

9 27.10.2018 244 Bçz2 0,50 0,00 0,50 

10 4.04.2017 228 Çzb3 0,80 0,00 0,80 

11 2.06.2017 236 Çzb3 0,01 0,00 0,01 

12 14.08.2017 196 Çzc1 0,02 0,00 0,02 

13 11.12.2016 108 Çkc2-5 0,02 0,00 0,02 

14 14.06.2013 234 Çzbc1 0,50 0,00 0,50 

15 2.08.2013 75 Çkb3 0,20 0,00 0,20 

16 22.10.2013 154 Çkbc3 0,20 0,00 0,20 

17 29.08.2012 189 Çzbc3 0,10 0,00 0,10 

Şekil 6 Köpük plakalerin Çizime göre 

lazerle kesilmesi 
Şekil 7Kesilen Katmanların Birleştirilerek 

Boyanması 
Şekil 5Atlas'tan Alınan Görüntünün 

Vektörelleştirilmesi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz Sakarya Akdoğan Orman Şefliği sorumluluk alanına özel olması nedeniyle 

özgündür. Bu bölgede benzer yüksek teknolojili bir çalışma yapılmaması nedeniyle de 

yenilikçidir. Farklı bölgelerdeki çalışmalarla kıyaslayacak olursak yaptığımız ürünün 

kodlarının tarafımızca yazılması özgün yanıdır. Bunun yanı sıra yangına müdahale de var 

olan su tankerleri, su göleti ve yangın hidraları arasındaki ilişkiyi kurgulamak yenilikçidir. 

Özellikle yangın hidralarının yangının çıkabileceği köy yollarına konuşlanması, arazinin 

bölgelere ayrılarak göletteki suların sadece yangın alanına otomatik pompalanması, stratejik 

ve ekonomik bir çözümdür. Yaptığımız araştırmalarda bu bölgenin modellenerek 

simülasyonunun oluşturulmasına rastlanmamıştır. 

Projemizin diğer çözüm yöntemlerinden ayıran özellikler şunlardır; 

- Erken uyarı sisteminde yangını algılamak için birden fazla yöntemi bir arada 

kullanmamız. 

Şekil 8Alaz Simülasyon Kodları 

Şekil 7 Sistem Testlerinden Görüntüler 
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- Erken uyarı sistemimizde görüntü işleme ve yapay zeka gibi yüksek teknoloji 

kullanarak insan hata faktörünü ortadan kaldırmamız. 

- Yangına müdahale hızını artırıcı inovatif bir çözüm sunmamız. 

- Sürdürülebilirlik açısından düşük maliyete sahip etkili bir sistem olması. 

- Erken uyarı sistemi ve yanına müdahale sisteminin eş güdümlü çalışma 

kabiliyetinin yüksek olması 

- Bölgeye özel çalışma yapılmış olması. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz tek başına ticari bir ürün olmasının yanı sıra, yazılımı ayarlı bir ürün olarak 

değerlendirilebilir. Projemiz için geliştirdiğimiz modelin alt bileşenleri ile farklı ürünler 

çıkarılabilir.  

 

Şekil 13 Akdoğan Bölgesi 3 Boyutlu Modellemesi 

Şekil 9 Atlas Akdoğan Bölgesi Uydu Görüntüsü Şekil 10 Akdoğan Bölgesi Atlas Topografik Raster 

Görüntü 

Şekil 11 Akdoğan Bölgesi Öğrenciler Tarafından 

Proje Doğrutusunda Yeniden Kurgulanarak Çizimi Şekil 12 Akdoğan Bölgesi Lazere Kesim İçin 

Hazırlanmış Grafik Çizim 
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Örneğin görüntü işleme ile sadece yangın değil hayvan kaçakçılığı vb durumları da 

engelleyecek bir çalışma yapılabilir. Sisteme termal kamera eklenebilir. Böylece daha 

kaliteli gözlem yapılır. Aselsan tarafından sınır gözleme ve gözetleme araçları olan Baykuş, 

Şahingözü, Asır ve Göz gibi yerli ve milli kameralara yazılımı entegre edilerek orman 

yangını görüntüleme, sınır görüntüleme ya da kıyı suları görüntüleme araçları yapılabilir. 

 

Projemizi GNU Genel Kamu Lisansıyla lisanslayarak Özgür yazılım haline 

getireceğiz. Oluşturduğumuz githup sayfasında tüm çalışma paylaşılacaktır böylece 

geliştirmeye açık bir ürün haline gelecektir (Orman Muhafızları Takımı, 2020). 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2 Proje Maliyet Tablosu 

Ürün Adı Birim Fiyatı Adet Maaliyet 

Köpük Plaka 100 TL 1 100TL 

5 Volt Su Pompası 40 TL 2 80 TL 

Esp 32 150 TL 1 150TL 

Esp 32Cam 170 TL 1 170 TL 

FTDI Programlama 

Kartı 
55 TL 1 55 TL 

Led 0,5TL 5 2,5TL 

Silikon Boru 5 TL 2 10 TL 

Akrilik Boya 9TL 1 9TL 

Köpük Plaka 

Yapıştırıcı 
15TL 1 15TL 

Motor Sürücü  

L298N 
30 TL 1 30 TL 

Toplam Fiyat 631,5 TL 
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Tablo 3 Proje Faaliyet Tablosu 

 
 

Yaptığımız araştırma sonucunda piyasada yapılan benzer projelere rastlanmamıştır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projemiz ormandan geçim sağlayan insanlar, orman köylüleri, orman şefliği, AFAD 

yetkilileri ve gönüllüleridir. Orman yangını sonucunda o bölgede yaşayan insanlar dolaylı 

da olsa etkileneceğinden bölgede yaşayan tüm insanlardır. 

Sorundan etkilenenler orman ekosistemindeki canlılar başta olmak üzere, ormandan geçim 

sağlayan insanlar, orman köylüleri, orman şefliği, AFAD yetkilileri ve gönüllüleridir. Hedef 

kitlemiz orman yangınlarından direk etkilenmektedirler. 

 

9. Riskler 

 

Tablo 5 Proje Risk Analizi ve Çözüm Tablosu 

Proje Risk Analizi ve Çözüm Tablosu 

Olasılık ve 

Çözüm Sırası 
Risk Faktörleri ve Çözüm Önerileri (B Planı) Puan 

Önemsiz Elektirik kesintisi 0 

Çözüm  Jenatör kurularak çalıştırılabilir  

Olasılık 1 Ormandaki canlıların sensörlere zarar verebilme ihtimali 4 

Çözüm 
Sensörlerin hayvanların dikkatini çekmemesi için doğaya 

uygun renklerden seçilebilir. Kameraya muhafaza yapılması. 
 

Olasılık 2 Yazılımın siber saldırıya maruz kalması 8 

Çözüm Güvenlik yazılımları oluşturulabilir.  

Olasılık 3 Ormandaki sensörlerin insanlar tarafından tahrip edilmesi. 8 

Çözüm 
Doğaya uygun kamufule edilmiş renkler seçilebilir. Sistem 

orman görevlilerince belirli aralıklarla kontrol edilebilir  
 

Olasılık 4 Sisli bir havada sistemin görüntü alınamaması 16 

Çözüm Kamerayı arazideki farklı sensörlerle desteklemek  

Toplam 36 

Alaz Orman Yangını Simülasyonu iş paketi; 8 hafta, Bölgenin modellemesinin yapılması, 

elektronik aksamının yapılması, yazılımının yapılması işlemleri yapılacaktır. 

Muhafızı Görüntü İşleme iş paketi; 5 hafta, gözetleme kulesi modelinin yapılması ve görüntü 

işleme sisteminin kurulmasından oluşmaktadır. 

Tablo 4 Risk Matrsi 



15 

 

 

 

10. Kaynaklar  

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2010). Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi. https://www.gmka.gov.tr: 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/Turk

iye-Iklim-Degisikligi-Stratejisi.pdf adresinden alındı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2011). İklim Değişikliği Eylem Planı. https://webdosya.csb.gov.tr/: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/editordosya/fil

e/eylem%20planlari/Iklim%20Degisikligi%20Eylem%20Plani_TR.pdf adresinden alındı 

Orman Genel Müdürlüğü. (2019, 10 01). Stratejik Plan. https://www.ogm.gov.tr/: 

https://www.ogm.gov.tr/tr/stratejik-plan adresinden alındı 

Orman Muhafızları Takımı. (2020, 09 06). Alaz Projesi. https://github.com: 

https://github.com/gojban/alazprojesi.git adresinden alındı 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI . (2013). ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİ 

BELGESİ. https://www.tarimorman.gov.tr: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tarimorman.gov.tr/CEM/Belgeler/colle

sme%20belgeleri%20arsiv/Sayfa04/%C3%87%C3%96LLE%C5%9EME_16X23.pdf adresinden 

alındı 

ÖZKAN, L. (2019). ORMAN YANGINLARI VE YABAN HAYATI. Dergi Park, 67 - 74. 

Resmi Gazete. (2014). Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi. https://www.resmigazete.gov.t: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/201

50324M1-1-1.pdf adresinden alındı 

Sakarya İl Orman Bölge Müdürlüğü. (2022). SAKARYA İLİ ON YILLIK YANGIN BİLGİLERİ. Sakarya: 

Sakarya İl Orman Bölge Müdürlüğü. 

TURNALI, T. (2020). YANGIN GÜVENLİĞİNDE TERMAL ALGILAMA SİSTEMLERİNİN 

KULLANIMI: ORMAN YANGINLARI. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya. 

 

 


