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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Orman yangınları hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde önemli sorunlardan bir 

tanesidir. “Yapılan araştırmalar, Akdeniz ikliminin görüldüğü Akdeniz havzasında Haziran – 

Eylül arasını yangın sezonu olarak göstermektedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde 

iklim değişikliği ile birlikte sıcaklığın ve kuraklığın arttığı ve bu sıcaklık ile birlikte orman 

yangınlarının sayısında bir artış olduğu kaydedilmiştir” (“İklimBu”,t.y., par.2).Yangınlar 

çoğu zaman insan kaynaklı olduğu gibi, iklim değişikliği nedeni ile havanın aşırı ısınması gibi 

doğal yollardan kaynaklanan yangınlar da meydana gelmektedir.  

 
Bunun sonucunda 40-50 yılda büyümüş olan ağaçlar ve ormanda yaşayan canlılar yok 

olmakta, ülkemiz için maddi ve manevi kayıplar meydana gelmektedir. Ülkemizde 750 

gözetleme kulesi bulunmakta, bunun dışında kamera, hava araçları, uydu görüntüleri ile de 

denetleme yapılmaktadır. Ancak bu önlemler yine de yeterli olmamaktadır ( Arslan, 2015). 

Orman yangınları ile mücadele için ise helikopter ve uçak kiralama oldukça maliyetli 

olmaktadır (Kılıç, 2012).  Projenin amacı, yangınlara daha erken müdahale edilebilecek erken 

uyarı sistemi geliştirmektir.Tespit edilen sorun, dünyada ve ülkemizde özellikle yaz aylarında 

çok sayıda orman yangının çıkması bu soruna erken ve yerinde müdahele etmeyi gerektiriyor. 

Bu kapsamda orman içinde ağacın kalbinde ilk müdaheleyi yapabilecek uyarı sistemi 

geliştirerek bu soruna daha hızlı çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.  

Projemizde microbit kartın radio haberleşme sisteminden yararlanarak, ormanın 

içerisinde belli aralıklarla hazırlanan kutulara alıcı microbit kart ve gaz-sıcaklık sensör 

bileşenleri takılacak. Bu sistemden gelen anlık veriler orman girişinde bulunan alıcı microbit 

kart ile sesli ışıklı uyarının yanı sıra, merkezdeki bilgisayara veri olarak aktarılarak sürekli 

kontrol sağlanacak. Bu veriler merkez itfaiye birimleri ve diğer birimlerle de anlık paylaşıma 

sunulacak. Eğer bu veriler belli bir değerin üstünde gerçekleşirse, GPS sistemi ile konum 

bilgisi drone üzerine yüklenerek anında ilgili bölgeye drone karbonat topu veya balonu 

taşıyarak müdahale edilecektir.   

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Dünyada ve ülkemizde özellikle yaz aylarında çok sayıda orman yangının çıkması bu 

soruna erken ve yerinde müdahele etmeyi gerektiriyor. Bu kapsamda orman içinde ağacın 

kalbinde ilk müdaheleyi yapabilecek uyarı sistemi geliştirerek bu soruna daha hızlı çözüm 

üretmeyi amaçlıyoruz.   

Ana problemi tespit ettikten sonra itfaiye birimi çalışanları ile görüşmeler yaparak 

problemin alt problemlerini tespit ettik. Yaptığımız görüşmeler sonunda yangın ihbarlarının 

farklı kurumlardan teyit edilmesi gerektiğini öğrendik. Bu durum olaya müdahale etme 
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süresini uzatmaktadır. 

 

Diğer alt problemler: 

• Yangın çıkan yerin uzak olması.  

• Ulaşımının zor olması. 

• Yangın çıkış nedeninin zor tespit edilmesi.  

• Hava koşulları ve coğrafi bölge özelliklerinin yangın yerini tespiti güçleştirmesi.  

 

 

.   

3. Çözüm  

Projemizin fikri derste yangın söndürme deneyi yaparken dünyada ve ülkemizde 

meydana gelen yangınları araştıran öğrencilerimiz, yangınlara erken müdahale için ne 

yapabiliriz sorusundan yola çıkmışlardır.  Orman yangınları ile mücadele etme ihtiyacı 

projemizin çıkış noktası olmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesi için ormanda kurulacak olan erken 

uyarı istasyonu ile itfaiye ekiplerine daha hızlı haber vermek amaçlanmıştır.  

Hazırlanan proje ile çevre ve canlı yaşamı konusunda farkındalık oluşturulmuştur. 

Projede yer alan öğrenciler temiz bir dünya oluşturma noktasında küçük de olsa bir adım 

atmışlardır. Bu çalışma ile ilk ve ortaokulda yer alan çevre temizliği, canlı yaşamlarının 

korunması konuları ile ilişki kurularak bu konulara ait kazanım bir proje ile desteklenmiş, 

kodlama, basit elektrik devreleri, tasarım, matematikte veri grafik okuma gibi ders konuları 

yaşam ile ilişkilendirilmiştir. 

 
            Şekil 1. Proje işlem basamakları 

 

 

Microfest takımı olarak orman ve kamp alanlarında yangını önceden haber 

alabileceğimiz erken uyarı sistemi geliştirmektir. Projemizle geliştireceğimiz erken uyarı 

sistemi sayesinde öncelikle o bölgede bulunan orman köylüleri, belediyeler, itfaiye birimleri 

ve orman bölge müdürlükleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacaktır. Yangın çıkış 

anında ilk müdahale drone ile yapılarak, yangın büyümeden yayılması önlenerek, yer tespiti 

yapılacak ve anında ilgili birimler iletişime geçecektir.   

 

 

 

• . 

1.Orman 

2.Takip Birimi 

3.İtfaiye 

Drone  
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4. Yöntem 

4.1. Projede Kullanılacak Araç-Gereç:  

1- Radyo haberleşmeyi sağlayacak ve veri aktarımı ile programlamayı 

yapabilmek amacı ile 2 adet Micro:bit V2  microdenetleyici kart 

2- 12 volt güneş paneli ve 6’lı pil yatağı 

3- 3D yazıcı ile baskı alınarak, istasyonun kapalı şase ve kasası yapılacaktır.  

4- Gaz ve sıcaklık sensörü ile buzzer takılacaktır. 

5- Eğitim Dronu   

6- 3D yazıcı, flament ve bilgisayar 

Çalışmamız bu parçaların birleşiminde oluşmaktadır.  
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Öğrencilerimiz ilk olarak bu alanda yapılan çalışmalar ile ilgili literatür taraması 

yaptılar. Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarını araştırıp orman yangın haritalarını 

inceleyerek, aylara göre en fazla risk altında bulunan bölgeleri işaretlediler. Buna göre 

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin en fazla yangın çıkan bölgeler olduğunu tespit ettiler. 

 

Fotoğraf 1. Türkiye Orman Yangınları Haritası 

Her yıl binlerce hektar orman alanı zarar görmektedir. Bu konu ile ilgili haber 

yazılarına baktığımızda, sadece “2020`nin Ocak ayından Haziran ayına kadar olan 6 aylık 

dönemde çıkan 836 yangında, 923 hektar alan zarar görmüştür”(TRT Haber yazısı).  

Sahada itfaiye birimi ile kısa bir röportaj yapan öğrencimiz, bu konuda bir erken uyarı 

sisteminin olmadığını tespit etmiştir. Erken uyarı sisteminin bir ihtiyaç olduğunu tespit eden 

öğrencilerimiz çözüm için microbit kartların radyo haberleşme sisteminden 

yararlanılabileceği yönünde fikir geliştirmişlerdir. Çalışmalarına başlarken microbit simülator 

üzerinden radio frekansı ile haberleşme komutu ve kodlama işlemlerinin nasıl yapılacağı 

üzerinde durularak hem mors alfabesi ile sinyal gönderme hem de ses, ışık ve yazı ile radyo 

frekansı ile micro:bit kartları eşleştirme konusunu makecode.microbit sitesi kod blok 

simülasyon ekranı kullanılarak test edilmiştir. 

   
Fotoğraf 2. Tinkercad ile simülasyon programı üzerinde test etme çalışmalarımız 
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Daha sonra microbit simülator üzerinden radio frekansı ile haberleşme komutu ve 

kodlama işlemlerinin nasıl yapılacağı üzerinde durularak, elektronik bağlantı şemaları yine 

Tinkercad simülasyon programları ile kontrol edildi.  

 

                  Şekil 2. Microbit Gas Sensörü Devre Şeması ve Kodları 

Microbit gaz sensörünün çalışma mekanizması ve devre bağlantıları tinkercad programı ile 

test edildi.  

 

            Şekil 3. Alıcı ve Verici Microbit Devre Şeması 

Alıcı microbit Verici 

microbit 
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İki microbit alıcı ve verici olarak ayarlanarak gaz sensörü alıcıya, buzzer ve led vericiye 

takılarak devre şeması hazırlandıktan sonra, microbit devre bağlantıları gerçekleştirildi. 

   

Fotoğraf 2. Microbit alıcı ve verici devre bağlantımız. 

 

Fotoğraf 3. Microbit alıcı ve verici program kodlarımız 

 

Microbit sensörlerden gelen verileri anlık olarak göstermektedir. Bu durum takip biriminde 

anlık olarak verileri izleme imkânı verecektir. 
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Bu aşamadan sonra microdenetleyici kartlar ve sensörlerin bağlantısını kurup kodları yükleyip 

test ettiler. Son aşamada ise ormanda dış etkenlerden etkilenmeyecek bir kapalı kutu 

tasarımını 3D tasarım programı ile çizdiler.  

   

Fotoğraf 4. Alıcı Microbit ve bileşenleri için tasarladığımız kutu  

 

Kutu tasarımının son halini bu linkten görebilirsiniz. 

(https://www.tinkercad.com/things/bml7PY9mE6y)  

 

Projemiz finale kalırsa 3D yazıcı ile baskı alınarak prototiplerini hazırlayacaklar. 

Bilgisayara veri aktarımını test edecekler. Veri okuma ve değerlendirme açısından 

sensörlerden gelen anlık veriler excel tablosuna aktarılmaktadır. Bu durum veri okumayı 

kolaylaştıracaktır.  

https://www.tinkercad.com/things/bml7PY9mE6y
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Fotoğraf 5.Radio Frekansı ile Alıcı Microbit’ten Verici Microbit’e gelen değerler 

Gelen veriler ve konum bilgisi drona aktarılarak, drone ilk yangın müdahaleyi yapması için 

belirlenen konuma karbonat balonu bırakacak ve eski konumuna geri dönecek. İlk test, 

düzeneğimizi, okul bahçesindeki bir ağaca bağlayarak test edecek olan öğrencilerimiz, veri 

takip etmeyi de öğreneceklerdir.  

 
Fotoğraf 5.Karbonatlı Balon Taşıyan Drone 

 

Çalışmamızda okulumuzda bulunan eğitim dronu kullanıldı. Öğrencilerimiz drone’nu ilgili 

bölgeye ulaştırma konusundaki çalışmaları sırasında telefon uygulaması ile gerçekleştirdiler.  

Microbit kartın özelliği radyo frekansı ile 70 m mesafeye kadar haberleşme sağlamaktadır. 

Projemizde microbit kartın bu özelliğini kullanarak ormanın içinde bir ağaca kurulacak 

istasyondan sinyal alınabilmesi sağlanacaktır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizde kullanacağımız microbit kartlar ile ortam sıcaklığı sürekli olarak 

ölçülecek. Toplanan anlık veri ve konum bilgisi ormanda kurulacak gözetleme kulesindeki 

drone merkezine ve itfaiye birimine göndererek yangınların erken tespit edebilmesi 
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çalışmanın yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. Çalışmanın şase ve kasası yerli imkânlarla 

üretilecektir. Diğer elektronik aksamlar ise ithal edilecektir. Projemizde kullanılan alıcı ve 

verici microbit ve bileşenleri kolaylıkla taşınabilir niteliktedir. O nedenle farklı alanlarda 

tekrar tekrar kullanılabilir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik 

   

Projemizde microbit kartın radio frekans haberleşme sistemini kullandık ve bunun 70 

metreye kadar haberleşme sağladığını gördük. Bu kapsamda ormanın belli bölgelerine bu 

sistem kurulabilir ve haberleşme ve veri aktarımı çok kolay bir şekilde sağlanabilir. Bu durum 

afet yönetimi sırasında, bu alandaki birimler arası iletişim ve koordinasyonu 

kolaylaştıracaktır. Drone konusunda son yıllarda yapılan çalışmalar, drone ile ulaşılamayan 

bölgelere hızlı müdahaleyi kolaylaştırması yangın çıktığı anda erken müdahale etme imkanı 

sunması daha ekonomik olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını da en aza indirecektir. Yine 

karbonat ve köpük taşıma, su taşıma sistemlerine göre daha kolay olacaktır.   

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 1. Malzeme Maliyet Tablosu 

Projemizin tahmini maliyeti 2930,24 TL’dır. Piyasada bulunan diğer ürünler sadece 

sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır ve erken uyarı sistemi niteliğinde değildir, bizim 

sistemimize eşdeğer bir ürün bulunmamaktadır. Projede kullanılan drone sadece prototip 

amaçlı kullanılmaktadır. Drone maaliyeti ticari ürüne dönüştürülürse artacaktır. Ancak diğer 
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yangın söndürme araçlarına göre kullanışlı ve daha uygundur. Mobil oluşu birden fazla yere 

kolay ulaşım ve müdahale imkanı sunar. 

 

Piyasadaki diğer ürünlerin maliyet karşılaştırmasına baktığımızda: 

Bizim Erken 

Uyarı 

Sistemimiz 

Uçak 

Kiralama 

Helikopter 

Kiralama 

Gözetleme Kulesi 

Ucuz, Yangın 

çıkış anında uyarı 

veriyor. 

Ormanın içinde 

her yere 

kurulabilir. Alıcı 

ve verici 

taşınabilir.  

Pahalı, Yangın 

çıktıktan sonra 

müdahale 

ediliyor.  

Pahalı, 

Yangın 

çıktıktan 

sonra 

müdahale 

ediliyor. 

Yangını erken haber almak 

için uygun, ancak her yere 

kurulamıyor. Bir kere 

kurulduktan sonra taşınamaz, 

sabit.  

Tahmini maliyeti 

2934, 20 TL’dır. 

Erken uyarı 

sistemi 

olduğundan 

yangın 

büyümeden 

müdahale etme 

imkanı sunar. 

Bir uçağın 

günlük 

kiralama bedeli 

350.000 TL’nı 

aşıyor. 

Bir 

helikopterin 

günlük kirası 

da 31 bin 

liraya mal 

oluyor. 

1 Gözetleme Kulesi yaklaşık 

300.000 TL’ye mal oluyor. 

Diğer birimlere 

anlık veri aktarır. 

Erken uyarı 

sistemi 

olduğundan 

yangın 

büyümeden 

müdahale etme 

imkanı sunar. 

Diğer 

birimlerle 

koordineli 

çalışır. 

Diğer 

birimlerle 

koordineli 

çalışır. 

Diğer birimlerle koordineli 

çalışır. 

Tablo 2. Maliyet Karşılaştırma Tablosu 
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Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 3. Proje Zaman Planlama Tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çalışmamızın hedef kitlesini, orman köylüleri, orman bölge müdürlükleri, itfaiye birimleri, 

AFAD ve ormandan sorumlu belediye hizmetleri olacaktır. Ayrıca proje özel kullanım 

alanlarındaki büyük kamp alanlarında da kullanılabilecektir. Projemiz ticari ürüne dönüşürse 

drone üreticileri de hedef kitlemiz arasında olacaktır.  
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9. Riskler 

OlOlasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme 

kaynaklı 

Sorunlar 

Hatalı/kopuk/kırık 

kısmı incele, tamir et 

ve test et. 

Donanımı kontrol et 

ve bozuk parçayı 

tamir et. 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır.  

Yazılımsal 

Kaynaklı 

Sorunlar  

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et. 

Alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor. 

 

Projemizin riskleri pilin azalmasından kaynaklı sorun yaşanabilir. Ancak bu şuan pil ile 

çalıştırdığımız bir prototiptir. Projemiz ticari bir ürüne dönüşürse adaptör veya uzun süreli 

kullanılabilecek powerbank ile desteklenir. Yazılımsal kaynaklı sorunlar ise kolaylıkla gözden 

geçirilebilir niteliktedir. Microbit kart ve diğer bileşenlerin arızalanmasından kaynaklı riskler 

ise her donamın ve elektronik cihazlarda olabileceği kadar düşük bir ihtimal olabilir.  

Drone’dan kaynaklı sorunlar yine yazılım ve donanım açısından gözden geçirilerek 

çözülebilir niteliktedir. 
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