
 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: Yangın Savar 

 
TAKIM ADI: Güneydoğu Anadolu 

 

KATEGORİ: Afet Yönetim 

 
Başvuru ID: 412389 

 
TAKIM SEVİYESİ: Ortaokul 

DANIŞMAN ADI: Cem KARPUZ 

 



 

 

İçindekiler Tablosu 
1. Proje Özeti ........................................................................................................................................... 1 

2. Problem Durumunun Tanımlanması .................................................................................................. 2 

3. Çözüm  ................................................................................................................................................. 2 

4. Yöntem ................................................................................................................................................ 3 

4.1. Yazılım ve Malzemeler………………………………………………………………………….3 

4.2. Yapım Aşaması………………………………………………………………………………….3 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü…………………………………………………………………………... 3 

6. Uygulanabilirlik…………………………………………………………………………………… 4 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması…………………………………………………... 4 

7.1. Kullanılan Malzemeler ve Maliyet Tablosu …………………………………………………… 4 

7.2. Proje Zaman Planlaması ……………………………………………………………………….. 5 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi ……………………………………………………………………… 5 

9. Riskler ……………………………………………………………………………………………... 5 

10. Kaynaklar …………………………………………………………………………………………. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve büyük tahribatlara neden olan 

orman yangınlarını en hızlı şekilde önüne geçip gerekli mercilere haber göndermeyi 

sağlamaktır. Yangınların yaratmış olduğu tahribatı en aza indirmek için oluşan yangına 

en hızlı şekilde müdahale etmek gerekir. Biz de bu fikirden yola çıkarak ormanlarda 

çıkan yangınları en hızlı şekilde tespit edip gerekli kurumlara haber veren bir sistem 

oluşturmak istedik.  

Ülkemiz orman alanları bakımından zengin bir ülke olup özellikle yaz aylarında 

sıcaklıkların artmasıyla orman yangınlarında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. 12 

Ağustos 2021 itibarıyla; çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını 

kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan 

can verdi. (Vikipedi, 2022). 2021 yılında çıkan yangınlar durumun ne kadar ciddi ve 

tahribata yol açan bir sorun olduğunu gözler önüne sürmektedir. Çıkan yangınlar 

genelde geç fark edilip müdahalede bulunulana kadar önüne geçilemez boyutlara çok 

hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. 

Bu durum ve tespitlerden yola çıkarak ormanlık bir alanda oluşan bir yangını üzerindeki 

sensörler sayesinde hızlıca tespit edip haber verecek bir sistem tasarladık.  

 

 
 

Bu sistemi belli metre kare aralıklarla ağaçların üzerine yerleştireceğiz. Sistem bir kutu 

şeklinde olup içerisinde arduino kart ve bu karta bağlı duman sensörü, nem ve sıcaklık 

sensörü, buzzer, led ve wifi modülünden oluşmaktadır. Sistemin çalışma mantığı olası 

bir yangında sistemdeki duman sensörü yangından çıkan dumanı algılayacak. 

Ortamdaki aşırı sıcaklık artışını nem ve sıcaklık sensörümüz fark edecek. İki sensörden 

biri tehlikeyi fark ettiği durumda buzzer modülümüz devreye girip uyarı sesi çıkaracak. 

Aynı anda led ışığımız da kırmızı renkte yanıp sönecek. Sistem devreye girdiği anda 

wifi modülümüz bağlı olduğu hatta uyarı sinyali vererek ilgili kurumlara yangın 

mesajını iletecek. Sistemimizin enerji kaynağını güneş panelleri kullanarak 

yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten karşılayacağız. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemiz her yıl yaz aylarında birçok orman yangınıyla mücadele etmektedir. Özellikle 

havaların ısınmasıyla oluşan yüksek sıcaklığa bağlı orman yangınları doğaya büyük 

zararlar vermektedir. Ayrıca beşeri faktör olarak insanların bu doğal ortamlarda vakit 

geçirdiği zamanlarda yere atılan sigara izmaritleri, piknik alanlarında yakılan ateşler 

yine orman yangınlarına neden olan bir başka önemli sebeplerdendir. İnsanların neden 

olduğu yangınlar yeterli bilinçlendirme yapılıp önüne geçilebilir olsa da aşırı sıcakların 

neden olduğu yangınların önüne geçmek daha zordur. Bu nedenle çıkan yangını 

önleyemesek de yangına olabildiğince hızlı müdahale ederek yaşanılacak tahribatı en 

aza indirebiliriz. Bu projemizde de bunu hedefleyerek oluşacak olan yangını en hızlı bir 

şekilde gerekli mercilere iletecek bir sistem tasarlamak istedik. 

Ülkemizdeki yangınlara baktığımızda yangının başlaması ve müdahale etme aşaması 

arasında geçen süre incelendiğinde bu sürenin çok uzun olduğu görülmektedir. Bu da 

yangının yaratacağı tahribatın çok büyüdüğünü ayrıca günlerce söndürülemeyen 

yangınlara yol açmaktadır. Hızlı müdahalelerde yangın daha büyümeden hızlıca 

söndürülürse yaşanılacak can kaybı ve tahribat en aza inecektir. Proje fikrimiz de bu 

eksikliğin giderilmesine yönelik tasarlandı. 

 

3. Çözüm  

Yangınlara hızlı müdahalede yaşanan sıkıntıları giderebilmek için bu projeyi geliştirdik. 

Projemiz sayesinde olası bir yangında cihazımızdaki sensörler sayesinde yangın anında 

algılanacak ve hızlı bir şekilde gerekli yerlere bildirilecek .Bu sayede yangına hızlı 

müdahale edilerek olası büyümenin önüne geçilmiş olacak. Bu hem tahribatı azaltacak 

hem de söndürmek için kullanılan onlarca araç ve uçakların maliyet giderlerini de 

azaltacaktır. Çevredeki canlı ve ağaç türlerinin yok olmasını engelleyecektir. Toplumsal 

olarak yakın çevredeki ev ve iş yerlerinin yangından etkilenmesi en aza düşürülecektir.  

 

 
 Yukarıdaki şemada cihazımızın çalışma mantığı şematik bir şekilde adım adım 

anlatılmıştır. Cihazımız öncelikle yangını tespit etmekte daha sonra uyarı ışığımız ve sesimiz 

aktif hale gelmektedir. Son aşamada yangın uyarısı ilgili kurumlara gönderilmektedir. 

 

 

 

 

•Duman

•Sıcaklık 
artışı

Yangın

•Duman 
Sensörü

•Nem ve 
Sıcaklık 
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Yangının 
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4. Yöntem 

 

 4. 1. Yazılım ve Malzemeler 

 

Arduino Uno Kartı, MQ-2 Gaz ve Duman sensörü, DHT11 Nem ve Sıcaklık 

sensörü, Buzzer, led, Güneş paneli, wifi modülü, Arduino IDE yazılımı 

 

  4.2. Yapım Aşaması 

    

 Cihazımız 3 boyutlu yazıcıdan tasarlayacağımız kapalı bir kutu şeklinde   

tasarlanacaktır. İçerisine yerleştireceiğimiz Ardiuno uno kartı tüm modülleri 

içerisinde barındıracaktır. Arduino kartına bağladığımız duman sensörü belli bir 

değeri aşan duman seviyesinde tetiklenerek diğer ekipmanların devreye 

girmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde sıcaklık sensörümüz sıcaklığın aşırı 

derecede yükseldiği durumda tetiklenerek diğer modüllerin çalılmasını 

sağlayacaktır. Duman ve sıcaklık sensörlerinden birinden gelen uyarı 

Buzzer(ses)’ımızın uyarı sesi çıkarmasını sağlayacak.  

 Aynı anda Uyarı led lambamız yanıp sönmeye başlayacak. Bu sayede yakınlarda 

bulunun insanların yangını fark etmesini sağlayacağız. Arduino kartımıza 

eklediğimiz wifi modülümüz ise yangını itfaiye vb. kurumlara bildirecektir. 

 Cihazın enerji ihtiyacını ekleyeceğimiz güneş paneli ile sağlayacağız. Bu sayede 

elektrik kablolarında kurtularak yenilenebilir enerji kaynağından faydalanmış 

olacağız. 

 Cihazı ormanlık alanlarda sensörlerin algılayacağı mesafelerde belli metre kare 

aralıklarla ağaçlara yerleştireceğiz. Ortalama 10000 metrekare(1 hektar) alan 

cihazımız için yeterli bir alan olup orman alanlarını bu mesafeye bölüp cihazları 

alanın tam ortasındaki ağaçlara yerleştirebiliriz. 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yangın haber sistemlerinde araştırmalarımıza göre en sıkıntılı sorunlardan biri bu 

sisteme sağlanan enerjidir. Biz bu enerji sorununu güneş panellerimizi kullanarak 
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yenilenebilir enerji kaynağından faydalanarak gidermiş olacağız. Projemizin yenilikçi 

ve özgün tarafı budur. 

 
Ayrıca dünya geneli projemizin benzer örnekleri olsa da henüz enerji ve haberleşme 

yönünden maliyetleri nedeniyle yaygınlaştırılamamıştır. Projemizdeki yenilenebilir 

enerji sistemi ve kullanılan malzemelerin düşük maliyeti bu sistemin yaygınlaşmasını 

sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje öncelikle Şanlıurfa bölgesinde bulunan ormanlık alan içerisine yerleştirilecek. Yıl 

boyunca verimli çalışıp çalışmadığı denenecek. Verim alındığı takdirde ormanın 

geneline entegre edilecek. Daha sonra tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılarak iletişim 

ağı oluşturulacak. Çalışacağımız ortak firmalarla seri üretime geçilerek tüm dünyaya 

pazarlanabilecek. Kullanılan ürünlerin düşük maliyeti avantajımız olurken gerekli 

kurumlara ileteceğimiz uyarı mesajları için kullanacağımız haberleşme cihazlarının 

maliyeti dezavantaj olabilir. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Kullanılan Malzemeler ve Maliyet Tablosu 

Kullanılan Malzeme Adet Maliyet(TL) 

Ardiuno Uno kartı 1 180,00 
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MQ-2 Gaz ve Duman sensörü 1 35,50 

DHT11 Nem ve Sıcaklık sensörü 1 27,00 

Buzzer 1 3,00 

Led 1(paket) 20,00 

Wifi Modülü 1 48,51 

Güneş Paneli 1 70,00 

7.2. Proje Zaman Planlaması 

 Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X    

Materyallerin Temin Edilmesi X X   

Uygulama ve Test Etme  X X  

Değerlendirme ve son testler   X X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projemiz ormanlık alanlarda yaşayan canlı türleri(ağaçlar, hayvanlar, insanlar) 

ve ormanlık alan çevresindeki bina ve yapılar hedef kitlemizdir. Orman yangınlarından 

etkilenen canlıları korumak ve çevredeki yapıların yangından zarar görmesini 

engellemek amacımız olduğundan hedef kitlemizi oluşturmaktadırlar.  

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların başında tüm ormanlara takılacak 

cihazların iletişim ağını oluşturmak zor olabilir. Yaygınlaşması durumunda bu sorunun 

ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ayrıca çevredeki insan ve hayvanların bu kutulara 

zarar verme ihtimalleri de bu işin riskli taraflarından biridir. Bunun için de düzenli 

aralıklarla bu sistemlerin kontrolünü yapmak bu sıkıntıya çözüm olabilir. Maliyet 

açısından uygun olan bu projemiz seri üretime geçildiği takdirde maliyet daha da 

azalacaktır. 
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10. Kaynaklar  

 
Vikipedi. (2022, ocak 22). Vikipedi özgür ansiklopedi. Vikipedi: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/2021_T%C3%BCrkiye_orman_yang%C4%B1nlar%C4%B1#:~:t

ext=12%20A%C4%9Fustos%202021%20itibar%C4%B1yla%3B%20%C3%A7o%C4%9Funl

u%C4%9Fu,ve%20binlerce%20hayvan%20can%20verdi. adresinden alındı 
 

 

 


