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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ekosistemin önemli bir yapı taşı olan ormanlarımız her yıl hektar yanıp kül 

olmaktadır. Dünyadaki canlı ve cansız maddelerle birçok popülasyona ev sahipliği 

yapan tarım ve orman arazilerinin pek çoğu insan kaynaklı yangınlara hedef 

olmaktadır. Yangınlarda yaşanabilecek tahribatı en aza indirmek öncelikli 

amacımızdır. Özellikle tarım arazilerine kıyısı olan ormanlarda çıkan yangınlara en 

hızlı şekilde müdahale edilemezse, bu yangınlar önlenemez bir şekilde tarım 

arazilerine sıçrayıp tarımsal verimi azaltır. Humuslu topraklardaki minerallerin 

kaybına sebebiyet verir, bu yangınlar tarım arazilerinden yerleşim alanlarına geçerek 

can ve mal kaybını arttırır. Bu sebeplere dayanarak bu projeyi geliştirdik.  

 

Projemizin temel problematik durumu tarım arazilerine sınır olan orman alanlarını 

özellikle fidanlık ormanları ve tarım arazilerini korumak, çıkan yangında bu alanlara 

en hızlı ve en etkili şekilde müdahale etmek önceliğimizdir. 

 

      Tarım arazilerinde bulunan sulama sistemindeki kanallar ve artezyenleri, ek borular 

yardımıyla yangınların söndürülmesinde de kullanmayı planlamaktayız. Bu bilgiler 

ışığında sulama sisteminden alınan suyu bir alanda depolayacağız. Sonrasında bu suyu 

başka bir boru hattıyla çekip boru üzerine yerleştirilmiş fıskiyelerle suyun menzilini 

artırarak alevlere nokta atışı bir söndürme çalışması yapmayı planladık. 

      

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Orman yangınları, bazı bölgelerdeki endemik ağaç türlerinin yok olmasına ve bu 

ormanlarda yaşamakta olan hayvanların büyük zarar görmesine sebep olmaktadır. 

Yalnızca 10 yılda Türkiye’de 27.150 yangın çıkmış, bu yangınlar canlı-cansız tüm 

varlıklara hasar vermiştir. [1] Her yıl ülkemizin ve dünyamızın pek çok yerinde çıkan 

orman yangınları, halihazırda artmakta olan CO2 salınımıyla birleşerek dünyanın 

ortalama sıcaklığını arttırmaktadır. Özellikle Sanayi Devrimi ile artış gösteren fosil 

yakıt kullanımı, nüfus artışı ve buna bağlı olarak trafiğin artması karbon ayak izimizin 

oranını yükseltmektedir. 

 

Sera gazlarının atmosferde yoğunlaşması küresel ısınma ve sera etkisinin artışıyla 

sonuçlanmaktadır. 1850’den -yani Sanayi Devrimi itibariyle- bugüne 2018 en güncel 

verisiyle Dünya’da sıcaklık 1,5 derece yükselme göstermiştir. [2] 

 

 
TABLO 1: 2021 yılı boyunca ülkemizde 250 bin hektar alan, yangınlardan 

etkilenmiştir. [3]    
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Anız yakımı, özellikle ormanlara yakın tarım alanlarında yakılan anız ateşi, rüzgârın 

etkisiyle ormanlara sıçrayarak büyük yangınlara neden olabilmektedir. Anız yakma; 

komşu tarlalardaki henüz hasat edilmemiş ürünlere, toprağın tarımsal verimine, 

toprağı evi olarak gören hayvanlara büyük zararları olmaktadır. Bu tür yangınlar 

ürünün hasat edilmesi sırasında yere düşen ürün tanelerini yakarak ekosistemde yer 

alan hayvanların bu besinlerden yoksun kalmalarına yol açmaktadır. Bir diğer olumsuz 

tarafı, yakılan anız ateşi sonucu ahşaptan yapılma telefon direklerinin zarar 

görmesidir. Bu yanma sonucu yenileme işlemleri ek maliyete sebep olmakla birlikte 

uzun süreli iletişim kayıplarına da neden olmaktadır. 

 

Ülkemiz için maddi ve manevi pek çok kayba sebebiyet veren anız yakma, 9/8/1983 

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu 

ile yasaklanmıştır. [4] Lakin bu kanun yeterli caydırıcı etki oluşturmadığından anız 

yakmaya devam eden insanlar bulunmaktadır. Biz, projemiz kapsamında kanunlarla 

yasaklanan anız yakmaya teşebbüs edebilecek kişileri de durdurmayı amaçlıyoruz. 

Örneğin: 09.06.2022 tarihinde Söke Güllübahçe Mahallesi’ndeki tarım arazisindeki 

anız yangını kontrolden çıkmış ve 100 dekarlık anız alanı yanmıştır. Komşu tarlada 

bulunan buğday ekinlerine sıçramamış olması tarla sahiplerinin tek teselli kaynağıdır. 

[5] “Yangına Set Çek” projemiz tarlalara uygulandığında kanunen yasak olan anız 

ateşi yakılamaz, yakılsa dahi sensörlerin algılaması ile devreye girecek olan fıskiyeler 

su atışı yaparak çıkan yangını dakikalar içerisinde söndürür.  

 

Yukarıda belirtildiği gibi ülkemizin verimli ziraat arazileri ve ormanlarında çıkan 

kıvılcımın sebep olduğu yangınlar ekonomimizde ve doğamızda tahribata neden 

olmaktadır. Tahribatı en aza indirmek amacıyla “Yangına Set Çek” projesini 

hazırladık.  Projemiz orman alanı ile ziraat alanının alt sınırında uygulanan ergonomik 

bir sistemden oluşmaktadır. Sistemimiz alev sensörü ile ateşi, MQ-7 ile odunun 

yanması sonucu ortaya çıkan karbonmomonksiti, DHT11 sensörü ile de ısıyı algılayıp 

ziraat arazisinin ana sulama kaynağından suyu pompalayarak fıskiyelerin bulunduğu 

boru hattımıza yönlendirmektedir. Fıskiyelerle yangına su atışı yapılarak yangının 

kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.     

 

 

3. Çözüm  

Türkiye’de özellikle tarım arazilerine kıyı olan orman alanlarının yanması hem 

ormana zarar vermekte hem de tarım arazilerine sıçrayarak ekinlerin ve toprağın 

humus oranına büyük darbe vurmaktadır. “Yangına Set Çek” projemizde toprağın 

humuslu olmasını sağlayan minerallerden yoksun oluşunu sistemimizle önleyerek 

çiftçinin ürününden yüksek kalitede verim alınması sağlanabilir. Sistemimiz, yangını 

dakikalar içerisinde algılayarak fıskiyelerle yüksek tazyikli suyu alevlere 

yönlendirerek daha fazla alanın etkilenmesinin önüne geçmektedir. Bu sayede 

humuslu toprağın zarar görmesini engeller, hem çiftçinin hem de ülkenin ekonomisi 

korunmuş olur. 
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Sistem, tarım arazisinin yanı sıra ormanlık alanın sınırına veya içine kurulan sitelerin 

ve evlerin etrafına uygulanabilir. Ormanlık alana kurulan bu yapılar yangın anında 

çaresiz kalmaktadır. Bu yapıların etrafını alevler sarabilir ya da konutların içinde çıkan 

yangınlar ormanlık alana sıçrayabilir. İki senaryoda da oksijen kaynağımız (Havada 

%21 oranında oksijen bulunmaktadır. Bu miktarın %56’sını ormanlar üretir.) [6] olan 

ormanlarımız zarar görecektir. Konutlarda oluşacak maddi kayıp ve can kaybı da 

artacaktır. Sistem bu iki alan arasında kalan yere kurulacaktır. Kullanılacak sensörlerle 

yangın algılanıp sistem çalışmaya başlayacaktır. Bu şekilde hem ormanlar hem 

konutlar zarar görmeyecektir. 

 

 

4. Yöntem 

Projeyi geliştirme sürecinde aşağıdaki şemada basamaklarına yer verilen tasarım 

odaklı düşünme yöntemi kullanılmıştır. Tasarım odaklı düşünme; kişinin kullanıcıları 

anlaması temeli üzerine kurulan, varsayımlarıyla sorunları tanımlayarak bu sorunlara 

meydan okuyan, prototip ve deney üzerine yineleyerek devam eden hem kurumlar 

hem de projeler için çığır açan bir yöntemdir.[7] 

 

 
[8] 

 

Bizler tasarım odaklı düşünmede ilk adım olan empatiyi derinlemesine düşünmüş 

bulunmaktayız. 

  

2021 yılında uzun soluklu süren Antalya ve Muğla yangınları bizim için büyük önem 

taşımaktadır. Maalesef ki bu yangınlardaki maddi ve manevi kayıplar bizi derinden 

etkileyerek düşüncelerimizin şekillenmesine önderlik etti. Kendimizi, tarlalarındaki 

ürünleriyle birlikte emeği ve zamanı yanan çiftçilerin ve canla başla çalışan itfaiye 

erlerinin yerine koyarak projemizin temellerini attık. Bu durum sonucunda   çiftçilerin 

ve itfaiye ekiplerinin yerinde olsak ne gibi bir önlem alınmasını isterdik, sorusunu 

sorarak refleksif bir biçimde düşünmeye başladık. 
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Buradaki öncelikli sorun; orman arazisinde veyahut ziraat arazisinde çıkan yangının 

hızlı bir şekilde birbirine sıçrayarak -ziraat arazisindeki yangının ormana, 

ormandakinin ziraat arazisine sıçrama durumu- yangının alanını ve zararını giderek 

büyütmesidir. Bu durumun yaşanmasına elverişli olan yüzlerce kıyı ziraat arazisi 

bulunmaktadır.  

 

Önümüzdeki problemleri detaylıca düşünmemizin ardından ortaya bir fikir ürünü 

çıkarmış bulunmaktayız.  

 

Tarım arazisiyle ormanlık alanının arasına çekmeyi planladığımız boru hattının 

üzerine eklenmiş fıskiye sistemi ve bu düzeneğin beyni işlevi gören mikro denetleyici, 

MQ7(karbonmonoksit sensörü), DHT11(ısı ve nem sensörü), kızılötesi alev sensörü ve 

su seviye sensörleri sayesinde tespit eder. Tarlanın halihazırda kullanımda olan su 

kaynağından ihtiyacı olan miktarda suyu temin ederek düzeneği aktif hale getirir. Bu 

sayede yüksek tazyikli suyun alevleri yatıştırma görevinde başarılı olacağını 

düşünmekteyiz. 

  

Projemizde kullanmayı planladığımız malzemeler şunlardır; 

 

 

 
   

(Mikro-denetleyici: Ardinuo Uno) 

 

 

 

 
 

(CO Gaz Sensör Kartı: MQ7) Odun, kömür ve petrol türevi yakıtların yanması sırasında 

ortaya çıkabilecek olan CO gazını tespit etmeye yarayan, insan eli büyüklüğünde 

elektronik bir alettir.  
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(DHT11) Isı ve nemi belli bir ölçüde algılayarak ölçmeye yarayan bir alettir. 

 

 
(Sıvı Seviye Sensörü)  Sıvının bulunduğu ortamdaki seviyesini ölçmeye yarayan 

sensördür. 

 

 

  
(LCD Ekran) Yapı olarak kablolarla bağlanarak işlenen kodun ekrana yansımasını 

gösterir. 

 

  
 

(Su Pompası) Borulardan taşınan sıvıyı ivmelendirerek istenilen noktaya ulaştırır.  
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Arduino ile bağlantısı kurulmuş su seviye sensöründen alınan verilerle suyun 2 ton 

altında olup olmadığı belirlenir, LCD ekrana yazdırılır. Eğer su 2 tonun altındaysa 

uyarı verir ve belirlenen kaynaktan su pompalanır. 

 

 
 

Akış Diyagramı 
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Tasarım odaklı düşünmenin son maddesi olan test etme ve değerlendirme kısmında, 

proje finaller öncesi test edilmesi planlanmıştır. 

 

 
Resim 1: Prototip çalışmamızdan görüntüler 

 

Prototip çalışmamızın videosu için link; https://youtu.be/SOZd9kzc4bQ  

 

Prototip henüz yarı çalışır haldedir. Finale kaldıktan sonra su fıskiyelerini de devreye 

sokarak tamamen aktif hale getireceğiz. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü:  

 

Yangına Set Çek projesi; küresel ısınma, sera etkisi, orman yangınları, anız yakımı 

gibi günümüzün önemli sorunlarına etkili çözümler sunmayı hedefler.  

 

Maalesef, günümüzde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 

Orman Kanunu ile [9], anız yakımının önüne geçmek adına kanunlar çıkarılsa da 

istenilen azalmaya ulaşılamamıştır. Projemiz, herhangi bir tarım arazisinde yakılan 

anız yangınını algılayıp bu durumun önüne geçecektir. Bu sayede kanunların 

uygulanmasına da katkı sağlayacaktır. 

 

Yangın çıkan bölgede ilk müdahale hayati öneme sahiptir. Kuracağımız sistemle ilk 

müdahale görevini üstlendik. Bu amaç doğrultusunda itfaiye erleri ve gönüllü erler 

yangın ihbarı alıp harekete geçinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapıp kontrol 

altına almayı hedefliyoruz. Bu ilk müdahaleyi de ziraat arazisinin ana sulama kaynağı 

olan yerden çekmiş olduğumuz suyla yapmayı planlıyoruz. Fıskiye yardımıyla suyun 

menzilini artırarak yanan bölge ile buluşturacağız. Böylece yangının sıçramasına engel 

olup itfaiye erlerine destek sağlıyor olacağız. 

 

Projemiz ormanlık alanların çevresine veya içine yapılandırılmış konutların etrafına 

uygulanırsa olası bir yangından hem konutları hem ormanları koruyacaktır. 

 

https://youtu.be/SOZd9kzc4bQ
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6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz kolay bulunabilecek, üretimi diğer ürünlerle kıyaslandığında daha kolay ve 

maliyeti düşük araçlardan faydalanarak yapılacaktır. Uygulayacak kitle, ormanlık alan 

etrafına yapılanmış konutların ve tarlaların sahipleridir ama bizim önceliğimiz geçimi 

topraktan sağlayan çiftçidir. Çiftçiler günümüzde hak ettiği değeri görmemekte ve 

desteklenmemektedirler. Sistemimiz onların emek vererek ektiği tarlayı ve geçimlerini 

sağladıkları ürünleri korumaktadır. 

 

Sistemin bir parçası olan su deposu, çiftçinin isteğine, maddi bütçesine ve ziraat 

sulama ana kaynağının yeterliliğine bağlı olarak sistemde yerini alacaktır. Çünkü biz 

maddi açıdan çiftçiye yük olmayacak, onun emeğini koruyacak bir proje hazırladık. 

Kullanılacak olan suyun depo edilmesi ya da direkt olarak kullanılması düzenekte 

herhangi bir aksaklığa sebep olmamaktadır.  

 

Yukarıda anlattığımız yönleri dışında, projemizin en can alıcı yerlerinden biri de 

kullanımı kolay ve ergonomik olmasıdır. Sistemimiz için halihazırda kullanılan ziraat 

ana sulama kaynağı ve ormanlık alan sınırına eklenecek sınır boyunca uzanan bir boru 

hattı yeterlidir. Pek çok çiftçinin kolaylıkla kurdurabileceği, kullanabileceği ve maliyet 

açısından bütçelerine zarar vermeyecek, yarar oranı yüksek bir sistemdir. Bu sistem 

çiftçiler dışında ormanlık alan etrafına yapılandırılmış konutları ve konutlarda ikamet 

edenleri de korumaktadır. Fakat bakımları yapılmadığında her sistemde olacağı gibi 

çalışmasında aksaklıklar görülebilir. Bu sebeple kullanıcıyı bakımların gerekliliği 

konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktayız. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Ürün 

Link Fiyat 

      MQ7  https://www.robotistan.com/karbonmonoksit-gaz-

sensor-karti-mq-7  

₺42,47 

      Ardunio 

mega/uno 

https://www.robotistan.com/orjinal-arduino-uno-r3-

yeni-versiyon  

₺442,89 

      DHT11 https://www.robotistan.com/dht11-isi-ve-nem-

sensoru-kart  

₺35,75 

      Alev sensörü  https://www.robotistan.com/ates-algilayici-sensor-

karti-flame-sensor  

₺13,04 

      Sıvı seviye 

sensörü 

https://www.robotistan.com/su-seviyesi-yagmur-

sensoru-water-level-rain-sensor  

₺7,31 

      LCD ekran  https://www.robolinkmarket.com/2x16-lcd-ekran-

mavi-i2c-arayuzu-modulu  

₺76,11 

      Su pompası https://www.e-tartes.com/eheim-compact-on-1000-

su-pompasi---1000-litresaat---1.4m-4754  

₺546,34 

https://www.robotistan.com/karbonmonoksit-gaz-sensor-karti-mq-7
https://www.robotistan.com/karbonmonoksit-gaz-sensor-karti-mq-7
https://www.robotistan.com/orjinal-arduino-uno-r3-yeni-versiyon
https://www.robotistan.com/orjinal-arduino-uno-r3-yeni-versiyon
https://www.robotistan.com/dht11-isi-ve-nem-sensoru-kart
https://www.robotistan.com/dht11-isi-ve-nem-sensoru-kart
https://www.robotistan.com/ates-algilayici-sensor-karti-flame-sensor
https://www.robotistan.com/ates-algilayici-sensor-karti-flame-sensor
https://www.robotistan.com/su-seviyesi-yagmur-sensoru-water-level-rain-sensor
https://www.robotistan.com/su-seviyesi-yagmur-sensoru-water-level-rain-sensor
https://www.robolinkmarket.com/2x16-lcd-ekran-mavi-i2c-arayuzu-modulu
https://www.robolinkmarket.com/2x16-lcd-ekran-mavi-i2c-arayuzu-modulu
https://www.e-tartes.com/eheim-compact-on-1000-su-pompasi---1000-litresaat---1.4m-4754
https://www.e-tartes.com/eheim-compact-on-1000-su-pompasi---1000-litresaat---1.4m-4754
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      Boru https://www.zeybekmarket.com/32-pvc-alev-

yaymayan-duz-boru-3-mt  

₺10,62 

      Su deposu https://www.plastiksudeposu.com.tr/en-ucuz/3-

tonluk-plastik-su-deposu-mavi  

₺4.035,00 

    TOPLAM  ₺4688,42 

 

 

Tahmini maliyetimiz arazinin büyüklüğü ve bireyin bütçesi ile orantılıdır. Deponun 

sistemden kaldırılması veya sensörlerin adedi kullanılacak olan arazinin boyutu ve yer 

şekilleri ile ilişkilidir. 

 

Proje Zaman Çizelgesi 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a

t 

M
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rt
 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

H
a

zi
ra

n
 

T
em

m
u

z 

A
ğ

u
st

o
s 

Proje Konusunun Tespit Edilmesi X        

Literatür Araştırması Yapılması X X       

Proje Ön Değerlendirme Başvurusu  X X      

Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanması    X     

Proje Detay Raporunun Hazırlanması    X X X   

Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklanması       X  

Malzeme Satın Alımının Yapılması       X  

Sistem Montajının Yapılması       X  

Prototipin Son Halini Alması        X 

Final Yarışması Rize        X 

Teknofest Samsun        X 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Yangınlar maddi-manevi pek çok hasara yol açmaktadır. Bu hasarlar insanların 

evlerinin, çalıştıkları yerlerin yok olmasına ya da canlı ekosisteminin zarar görmesine 

sebep olmaktadır. 

Projemiz yangına müdahale eden itfaiye erleri ve gönüllü ekiplerin can güvenliğini 

koruyarak, sistem sayesinde iş güvenliğini sağlayacaktır. Bu proje geçimini tarımla 

sağlayan çiftçilerin, tarlalarındaki ekinlerin yangınlar sebebiyle oluşacak kaybını 

önleyecektir. Böylece ziraat arazilerindeki tarımsal verim düşmeyecek hem çiftçinin 

hem de devlet ekonomisinin zararı engellenecektir.  

  

 

 

 

https://www.zeybekmarket.com/32-pvc-alev-yaymayan-duz-boru-3-mt
https://www.zeybekmarket.com/32-pvc-alev-yaymayan-duz-boru-3-mt
https://www.plastiksudeposu.com.tr/en-ucuz/3-tonluk-plastik-su-deposu-mavi
https://www.plastiksudeposu.com.tr/en-ucuz/3-tonluk-plastik-su-deposu-mavi
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9.  Riskler  

Projeyi olumsuz yönden etkileyecek koşulların başında sistem kullanıcısının 

kurduğumuz sistemdeki suyun tarla sulaması vb. faaliyetlerde sarf etmesidir. 

Faaliyetler sonrası depodaki suyun seviyesi kontrol edilmezse yangın esnasında 

sorunlara, belli başlı aksaklıklara neden olabilir. Bu risk karşısında depoya 

eklediğimiz LCD ekranla seviye kontrolü yaparak sisteme belirlenen kaynaktan su 

pompalanır. Alınan önlem dışında kullanıcı hassas davranarak sistemi kullanım 

amacına uygun kullanmalıdır. Her dakikanın önemli olduğu yangın esnasında 

sistemde aksaklıklar yaşanmaması ve durumun kontrol altına alınması bizim asıl 

hedefimizdir. 

Kurmuş olduğumuz sistem, yeni yanmaya başlayan alanlarda daha etkili olmakla 

birlikte büyük yangınlarda ön sulamayı yapmaktadır. Kolluk kuvvetleri müdahale 

edene kadar yangının daha fazla büyümesinin önüne geçmekte başarısız olabilir. Ek 

olarak sistemi kullanacak olan birey sistemin düzenli olarak bakımlarını yapmazsa 

küflenme ve kireçlenmeye dayanıklı malzemeler kullansak da her üründe olacağı gibi 

arıza ihtimali oluşur. 

Sistemimiz suyu belirli bir seviyedeki depodan almak için yapılmıştır ancak 

kullanacak olan kişinin belirli bütçesi yoksa depo sistemden çıkartılabilir. Kişi 

sistemdeki suyu depodan kullanmıyorsa yani su kaynağını direkt olarak alıyorsa 

kaynağının kuruması bizim için büyük bir risk oluşturabilir.   

 

 ŞİDDET 

OLASILIK           Hafif           Orta           Ciddi 

Küçük 

(3) Kullanıcının 

sisteme düzenli bakım 

yapmaması sonucunda 

çıkabilecek sorunlar 

(kireçlenme vb.). 

(2) Çok büyük 

yangınlarda alevlerin 

kontrol altına 

alınmasında zorluk 

çekilmesi. 

(7) Sistemin 

çalışmaması. 

Orta  

 (6) Elektrik 

kesilmesi. 

(5) Yeraltında veya 

gökyüzünde yaşayan 

hayvanların sisteme 

zarar vermesi. 

Yüksek 

 (1) Kullanıcının 

depodaki suyu kendi 

amaçları 

doğrultusunda 

kullanması. 

 

(4) Depoyu tercih 

etmeyen 

kullanıcıların su 

kaynağının 

kuruması. 
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