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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Yaptığımız çalışmada, temel amaç orman yangınlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale 

edecek ideal çözüm stratejisini kullanıcılara sunmaktır. Yangın Acil Kriz Yönetim Sistem 

(YAKYS) algoritması bir orman yangını ortaya çıktığında, yangın bölgesinin coğrafik, 

topografik ve klimatolojik özellikleri ile yangına müdahale edebilecek araç, ekipman ve 

işgücü parametrelerini dikkate alarak hızlı bir şekilde yangın müdahale eylem planı 

hazırlayan, yapay zeka ve optimizasyon çözüm mekanizmalarına (genetik algoritma) dayalı 

kullanıcı etkileşimli ve esnek bir karar destek yazılımı sayesinde yüzbinlerce hektar alanın 

yanmasının engellenmesi ve burada yaşayan canlıların yaşamlarına devam etmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

1.1 Takım Üyelerinin Tanıtımı 

 

 
 

2.Problem Durumunun Tanımlanması  

 

Son yıllarda küresel ısınma ile birlikte dünya üzerindeki farklı coğrafyalarda haftalarca, 

aylarca süren büyük yangınlar ortaya çıkmış, bu sebeple çokça yeşil alan ve canlı yok 

olmuştur. Birçok insan bu yangınlarda vefat etmiştir. Bu yangınlar aynı zamanda ülke 

ekonomilerine ciddi darbeler vurmuştur. Ülkemizde de 2021 yılı içerisinde haftalarca süren 

büyük yangınlar çıkmıştır. 53 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, 

1520+kişi de yaralanmıştır. Türkiye 2012-2021’ arasında 266 bin 845 hektar ormanlık alanı 

yangınlarda kaybetmiştir. Bunun 139 bin 503 hektarını yani %65’ini ise sadece 2021 yılında 

çıkan orman yangınlarında yok olmuştur. Belirtilen olumsuz durumların önüne geçilmesi, 

maddi ve manevi kayıpların engellenmesi ise çok kısa sürelerde doğru yangın müdahale 

politikalarının belirlenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, belirtilen problemleri 

çözmek için YAKYS algoritması geliştirilmiş ve yangınların daha kısa sürede söndürülmesi 

amaçlanmıştır. 
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3.Çözüm  

 

Bu çalışmada, yangına müdahale için yapay zeka ve optimizasyon tabanlı, kolay bir şekilde 

kullanabilecek ve yangınla ilgili tüm prosesler için çözüm üretebilecek bir yazılım 

geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım “7 Ana Modül (Algılama Modülü, Yangın Özellikleri 

Modülü, Yangın Yayılım Tahmin Modülü, Müdahale Modülü, Yangın Tahliye Modülü, 

Yangın Soğutma Modülü ve İstatistik/Maliyet/Performans Modülü)”, bir adet algoritma 

parameterlerinin ayarlanması için “Ayar Menüsü” ve programın kullanımına ilişkin yardımcı 

olmak amacıyla bir adet “Yardım Menüsü” nden oluşmaktadır. Her bir modül kendi içerisinde 

komplek algoritmalar barındırmaktadır. Belirtilen modüller ve her bir modülü ilişkin alt 

modüller şekil 1 de gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 1. YAKYS yazılımına ilişkin modül akış diyagramı 

 

4.Yöntem 

 

Bu bölümde, yukarıda belirtilen modüllerde kullanılan algoritmalar ve programlara ilişkin 

bilgiler verilmektedir. 

 

4.1. Algılama Modülü 

Bu bölümde, yangın fotoğraflarından hareketle yangın alanlarının tespiti, bu alanların 

büyüklerinin belirlenmesi gerçekleştirilmektedir. Programımızda gerek duman gerekse de 

alev şeklindeki görüntüler doğru ve detaylı bir şekilde analiz edilebilmektedir. Yönteme 

ilişkin teknik bilgiler literatüre dayalı olacak şekilde aşağıda belirtilmiştir. 
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Bilgisayarla görmede, nesne algılama problemi, bir görüntüdeki bir nesneyi sınıflarına 

ayırarak tanımlamak ve görüntü içindeki konumunu kesin olarak tahmin etmek olarak 

tanımlanmaktadır. Son teknoloji nesne algılama algoritmalarının en yaygın örneklerinden biri 

Bölge tabanlı CNN'dir (R-CNN) . Bir R-CNN önce birkaç ilgi bölgesini tanımlamakta ve bu 

bölgeleri, içindeki nesneleri algılamak üzere sınıflandırmak için bir CNN kullanmaktadır. 

Orijinal R-CNN yavaş olduğundan, bunun daha hızlı varyantları önerilmektedir. Yine de, bu 

algoritmaların tümü, sürekli video beslemelerinden nesnelerin gerçek zamanlı algılanmasını 

sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Şu anda, gerçek zamanlı nesne algılama yapabilen en umut 

verici algoritmalar SSD (Single Shot Detector) , YOLO (You Only Look Once)  ve RetinaNet 

teknolojileridir. Bununla birlikte, gerçek zamanlı hesaplamaya ulaşmadaki zorluk, istikrarlı ve 

yeterli doğruluğu sürdürmektir. Çoğu zaman, hızlı algoritmalar gerçek zamanlı hesaplama 

elde etmek için doğruluğu önemli ölçüde tehlikeye atsa da, bugüne kadar yalnızca YOLO 

(özellikle, YOLO-v3) diğer alternatiflerden daha hızlı ve daha doğrudur.  

 

R-CNN tabanlı yaklaşımlardan farklı olarak YOLO, hesaplama yükünü azaltır ve böylece 

sınıflandırma ve yerelleştirme görevlerini tek bir CNN çerçevesinde birleştirerek nesnelerin 

çok daha hızlı algılanmasına olanak tanımaktadır. Özellikle YOLO modelinin bir varyantı 

olan YOLO-v3, girdi olarak 416 × 416 RGB görüntü almakta ve her biri girdi görüntüsünü 13 

× 13 ızgaraya, 26 × 26 ızgaraya ve 52 × 52 ızgaraya bölen üç çıktı katmanı içermektedir. Üç 

çıkış katmanının her biri üç bağlantı kutusuyla ilişkilendirilerek toplam dokuz bağlantı kutusu 

elde edilmektedir. Çıktı-1 katmanı en büyük üç bağlantı kutusuyla (büyük nesneleri algılamak 

için), Çıktı-2 katmanı sonraki üç büyük bağlantı kutusuyla (orta büyüklükteki nesneleri 

algılamak için) ve Çıktı-3 katmanı en küçük üç bağlantı kutusuyla (küçük nesneleri algılamak 

için) ilişkilendirilmektedir. Eğitim aşamasında, çıktı katmanlarındaki her ızgara hücresine 

karşılık gelen dayanak kutularını almakta ve bu dayanak kutularının nasıl kaydırılacağını ve 

ölçeklendirileceğini öğrenmektedir. Böylece değiştirilen kutular şekil 2' de gösterildiği gibi 

ilgilenilen nesnelere mükemmel şekilde uyar. Bu şekilde gösterildiği gibi, tahmin edilen her 

sınırlayıcı kutu (N + 5) boyutlu vektör [ ttt xyw tpp h ... pN ] 0 1 T ile ilişkilidir. Bu vektörde 

tx, ty, tw ve th değerleri merkezin x ve y koordinatlarını ve genişliklerini temsil eder. P0 

değeri, sınırlayıcı kutunun içinde bulunan bir nesnenin olasılığıdır. Kalan değerler N koşullu 

olasılıklardır, P(Cı / nesne), her biri bir nesnenin kutunun içinde, Cı sınıfına ait olma 

olasılığının ne olduğunu gösterdiğini temsil eder, burada i = 1,2,3 ..., N.  

 

Toplamda, YOLO-v3 çıktıları (13 × 13 × 3) + (26 × 26 × 3) + (52 × 52 × 3) = 10,647 şeklinde 

tek bir görüntüyü kutular. Bununla birlikte, sezgisel olarak, bu çıktı kutularının çoğu yanlış 

pozitiftir veya giriş görüntüsünde aynı nesneyi temsil eder. Bu nedenle, çıkarım aşamasında 

fazlalık ve yineleme, YOLO’da düşük güven seviyeleri verir ama üst üste yüksek oranda 

kutuları ortadan kaldırmak için maksimum bastırma yöntemi kullanılır. 

 

YOLO tarafından verilen karar doğrultusunda resim içerisinde yangın var ise OpenCV 

kütüphanesi yardımı ile yangın kısımları hariç diğer alanlar siyaha çevrilir. Görüntü eşit 

aralıklarla matris şeklinde bölünür. Her bir matris içerisinde bulunan renk değerleri toplanır, 

koordinatları hesaplanır ve arayüz de gösterilir. Aynı işlemler eğer duman var ise dumanı 

ayırt edecek şekilde tekrar edilir.  
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İHA ya da uydulardan elde edilen görüntülerin analiz edilmesi ile ulaşılan yangın bulguları, 

yangının yayılımının tahmin edilmesi, uygun müdahale stratejisinin belirlenmesi ve tahliye 

stratejisinin ortaya konulması açısından büyük bir öneme sahip olmaktadır. Geliştirilen 

yazılıma ilişkin arayüz ekranı şekil 3 ve 4 de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3. Yangın Algılama Modülü 

 

   
Şekil 4. Yangın görüntülerinden duman ve alev bölgelerinin tespiti 

 

4.2. Yangın Özellikleri Modülü 

 

Yangın özellikleri modülünde, modül 1 den gelen verilerden hareketle yangının türü tespit 

edilmekte, yanıcı maddelere ilişkin bilgiler oluşturulmakta, yangın bölgesinin topografik ve 

meteorolojik bilgileri Google Api’ leri üzerinde anlık olarak çekilmektedir.  

 

4.3. Yangın Yayılım Tahmini Modülü 

Yangın başlangıç büyüklüğüyle birlikte aktarılan İHA görüntülerini OpenCV görüntü işleme 

kütüphanesi ile Python programlama dili ile geliştirdiğimiz programda işlenmekte ve 2, 4, 6, 

8, 10 saatlik aralıklarla yangının “t” zamanda yayılımını tespit edecek bir tahmin algoritması 

oluşturulmaktadır. İlgili program modülü şekil 5 ve 6 da gösterilmektedir. 
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Şekil 5. Yangının 2. saat itibariyle tahmini yayılımı 

 

Program çalıştırıldığı andan itibaren canlı olarak veriler ara yüzde yukarda göründüğü gibi, 

Enlem, Boylam, Hava Durumu, Sıcaklık, Rüzgar Yönü, Rüzgar Hızı, Nem, Eğim, Ağaç 

Türü ve  Tarih Saat şeklinde, geliştirilen API desteği ile anlık olarak çıktı verilmektedir. 

 

 

Şekil 6. Yangının 6. Saat itibariyle tahmini yayılımı 

 

4.4. Yangına Müdahale ve Tahliye Modülü 

 
Şekil 7. Yangına müdahale stratejisi ve tahliye ekranı 

 

Gelen yangın koordinat bilgileri, coğrafik bilgiler ve anlık hava durumu bilgilerine göre 

uygun müdahale stratejisi ve tahliye planı verilmektedir. 
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Şekil 8. Yangın alanına en yakın depo tespiti 

 

Google Distance Matrix API sayesinde depoların yangın koordinatlarına uzaklığı (km), 

deponun kullanımda olup olmadığı tespit edilir. Müdahale için gerekli envanter ve insan 

sorgusu yapılır. Eğer gerekli envanter sağlanırsa bu depodan direkt olarak  yangına müdahale 

edilir , gerekli envanter sağlanmazsa diğer en yakın depolar tespit edilir ve envanter desteği 

sağlanıp yangına müdahale edilir. 

 

 
Şekil 9. Yangın alanına en yakın hangarların tespiti 

 

Depo tespitinde olduğu gibi yangın bölgesine en yakın hangar tespit edilip, envanter sorgusu 

yapılır eğer gerekli envanter bu hangardan sağlanırsa yangına direkt olarak müdahale edilir , 

sağlanamazsa en yakın diğer hangarlar tespit edilip envanter desteği sağlanır ve yangına 

müdahale edilir. 

 

 
Şekil 10. Yangın alanına en yakın havuzların tespiti 
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Şekil 11. Yangın alanına en yakın hastanelerin tespiti 

 

Yangın alanına en yakın hastaneler tespit edilir ve bu hastaneler Orman Genel Müdürlüğü’ne 

iletilir. 

 

 
Şekil 12. FFD dashboard ekran yüzü 

 

Orman Genel Müdürlüğüne sağlanacak olan gerekli bilgiler bu ara yüzde tutulur. Bu veriler 

rest framework sayesinde erişilebilir olur. Depo, hastane, bölge müdürlükleri, bölgenin 

coğrafik bilgileri vb. bilgiler yer almaktadır. 

 

 
Şekil 13. FFD dashboard depo bilgi ekranı 
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Şekil 14. FFD dashboard depo’ya ait bilgileri gösteren bilgi ekranı 

 

 
Şekil 15. Yangın alanına en yakın güvenli bölgelerin harita üzerinde gösterimi 

 

 
Şekil 16. Halka gönderilen bilgilendirme mesajı 

 

4.5. Yangın Soğutma Modül 

Tasarım aşamasında olan modülümüz, yangına müdahale ettikten sonra gerçekleştirilecek 

soğutma çalışmalarında ne kadarlık bir kaynak kullanılacağı, nasıl bir strateji izleneceğini ve 

bu işlemin ne kadar süreceğini belirlemektedir. Yazılım ara yüzümüz içinde 6. Modül olarak 

yer almaktadır.  

 

 

 



11 

 

 

4.6. İstatistik, Maliyet, Performans, Çıktı Modülü 

Bu bölümde, yangının söndürülme süresi, bunlar için harcanan kaynak, müdahale stratejisinin 

oluşturduğu toplam maliyet vb. performans göstergeleri ve istatistiksel bilgiler verilmektedir. 

Modüle ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde ifade edilmektedir. 

 

4.6.1. Zamansal Göstergelerin Performansı 

Zamansal göstergelerin performansına dayalı geliştirilen alt modül sayesinde, Yangına 

Ulaşma Süresi, Yangına Müdahale Süresi, Yangın Soğutma Süresi ve Toplam 

Operasyon Süresi gibi tahmin algoritmamızdan aldığımız çıktılara yönelik birimler 

vermekteyiz. 

 

4.6.2. Kaynak Göstergeleri 

Kaynak göstergelerine dayalı geliştirilen alt modül sayesinde, Toplam Kullanılan Araç 

Sayısı ve Toplam Kullanılan İş Gücü Sayısını tahmin algoritmamızdan aldığımız çıktılara 

yönelik birimlerle göstermekteyiz. 

 

4.6.3. Maddi Kayıp Göstergeleri 

Maddi kayıp göstergelerine dayalı geliştirilen alt modül sayesinde, Toplam Yanan Alan ve 

Toplam Maliyet tahmin algoritmamızdan aldığımız çıktılara yönelik birimlerle 

göstermekteyiz. 

 

4.6.4. Saatlik Tahmin Göstergeleri 

Saatlik tahmin göstergelerine dayalı geliştirilen alt modül sayesinde, Saatlik Yangın 

Yayılımı ve Saatlik Rüzgâr Durumu tahmin algoritmamızdan aldığımız çıktılara yönelik 

birimlerle göstermekteyiz. İlgili modüle ilişkin görsel Şekil 17 de gösterilmektedir. 

 

Şekil 17. İstatistik, maliyet, performans çıktı modülünde elde edilen verilerin ara yüzde 

sunulması 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Bu çalışmanın en önemli özelliği, orman yangıları için geliştirdiğimiz yazılımın ilk olma 

özelliğidir. Orman yangınlarıyla mücadelede, bu çalışmada belirtilen parametreleri, kısıtları 

ve özellikleri içine alan kapsamlı ve kompleks bir yazılım ülkemizde bulunmamaktadır. 

Yapılan literatür taramasında da geliştirdiğimiz yazılıma benzer bir yazılım olmadığı 
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belirlenmiştir. Genel olarak literatürdeki çalışmalarda tek bir nokta üzerine odaklanmıştır. 

Örneğin yalnızca yangın görüntüsü işleme ya da yalnızca yangın yayılımının tahmin edilmesi 

gibi. Geliştirilen yazılımda kullanılan programla bölüm 4 içerisinde detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. YAKYS içerisinde birçok modülde tarafımızca geliştirilmiş ve ilk kez 

kullanılacak birçok algoritma ve kod bulunmaktadır. YAKYS geliştirilirken öncelikle Orman 

Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş ve literatürdeki bilgilerde dikkate alınarak bir orman 

yangının tüm aşamaları balık kılçığı diyagramına göre belirlenmiştir. Daha sonra bölüm 3 de 

belirtilen modüller oluşturulmuş ve ilgili modüller takım arkadaşlarımızın yeterliliklerine göre 

dağıtılmıştır. Github üzerinden güncel dosyalarla sürekli çalışılmış ve takımdaki her birey 

buradaki güncel dosyalar üzerinden programı geliştirmiştir. Ayrıca her hafta yapılan düzenli 

toplantılarla problemli kısımların çözülmesi ve mevcut durumların iyileştirilmesi üzerine 

beyin fırtınası çalışmaları yapılmıştır.   

 

6.Uygulanabilirlik 

 

Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda devasa orman yangınları dünyanın dört bir tarafında 

ortaya çıkmaktadır. Gelecek yıllarda bu yangınların sayısı artarak devam edecektir. Yapay 

zekaya ve optimizasyon yöntemlerine dayanmayan ve sadece insani tecrübeleri dikkate alan 

yangın müdahale stratejileri, bu yangınların söndürülmesinde yetersiz olacaktır. Bu bağlamda, 

geliştirdiğimiz YAKYS Yazılımı dünyadaki ülkelerin orman yangınları ile mücadelesinde 

büyük bir silah olacaktır. Jenerik ve dinamik yapısı sayesinde YAKYS yazılımı her türü 

orman yangını için doğru çözüm stratejileri üretebilecektir. YAKYS yazılımı, bir otomasyon 

sistemi olup ticarileşebilecektir. Uygulama aşamasındaki riskleri, YAKYS yazılımı içerisinde 

önceden tanımlanmamış, yangın esnasında ortaya çıkabilecek durumlardır. Fakat, yazılım 

dinamik ve jenerik bir yapıya sahip olduğu için bu yeni durumlar yazılıma eklenebilecek ve 

program sürekli gelişecektir. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje takvimimiz ve projemize ilişkin mali ihtiyaçlar aşağıdaki bölümlerde belirtilmektedir.  

 

7.1. Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 18. Proje Zaman Planlaması 

OCAK 

 

FFD TEAM takımının 

kurulması. 

ŞUBAT 

 

TEKNOFEST yarışmasına 

başvuru yapılması ve 

literatür araştırmaların 

yapılması 

MART 

 

ÖDR hazırlanması ve 

yüklenmesi. 

NİSAN 

 

Algoritma ve yazılımın 

oluşturulması, 

geliştirilmesi. 

 

MAYIS 

 

Yazılımların testlerinin 

yapılması. 

HAZİRAN 

 

Son kontrollerin yapılması. 

PDR hazırlanması ve 

yüklenmesi. 



13 

 

 

7.2. Tahmini Maliyet Planlanması 

Ürün Adı Açıklama Adet Birim 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

Kullanılacak 

Dönem 

Twilio API SMS göndermeye 

yarayan bir API dir. 

5 25$ 125$ 

2125 TL 

Ocak-

Ağustos 

Twilio API 

Numara 

Numara 

fiyatlandırması 

25 1$ 25$ 

425 TL 

Ocak-

Ağustos 

Google 

Geocoding 

Yer, konum vb. 

özellikleri taşıyan API 

dir. 

100 5$ 500$ 

8500 TL 

Ocak-

Ağustos 

Sendgrid 

 

Mail göndermeyi 

sağlayan API dir. 

4 10$ 40$ 

680 TL 

Ocak-

Ağustos 

Lenovo IdeaPad 

Gaming 3 

(82K200T4TX) 

AMD Ryzen 5 5600H 

16GB Ram 1TB M2 

SSD RTX3060 

Freedos 15.6" FHD 

4 20.299 

TL 

81.196 

TL 

 

 

 

Ocak-

Ağustos 

**Dolar kuru 17 TL olarak alınmış olup.  

Bütçede farklılık gösterebilmektedir. 

Tüm ürünlerin fiyatları 08.06.2022 

tarihinde alınmış olup, fiyatlarda zam 

vb. olması durumunda bütçe de artış 

olabilmektedir. 

 

 

 

Genel Toplam 

 

 

 

92.926TL 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Bu proje devletimizin ve kurumların kullanımına sunulmuş bir projedir. ( OGM, AFAD, 

TARIM ORMAN BAKANLIĞI vb.) Ormanları korumaya ve kurtarmaya gönül vermiş kurum 

ve kuruluşlar, bu projeyi devletimizle paralel olarak kullanıp, orman yangınlarının doğaya ve 

yaşayan bütün canlılara zarar vermesini engelleyecek ve kısa süreler içerisinde yangına 

müdahale edilip orman yangınlarının büyümeden söndürülmesini mümkün kılacaktır.  

 

9.Riskler 

 

En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Farklı senaryolarda algoritmanın hatalı 

çözümler üretebilmesi 

Tespit edilen hatalı çözümlerin nedenlerinin 

saptanması ve iyileştirilmesi 
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