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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı, insan ya da diğer kaynaklı oluşan orman yangınlarını erken tespit 

ederek oluşabilecek olumsuz sonuçları en aza indirmektir. Bu bağlamda özellikle 2021 

yazında Marmaris başta olmak üzere birçok şehir ve bölgede çıkan orman yangınlarının 

sonuçlarını düşünerek projemizi geliştirmeye karar verdik. Okulumuzun teknoloji 

takımı ile beyin fırtınası yaparak elimizdeki kaynaklarla bu soruna çözüm bulmak için 

bir araya geldik. Yangın erken tespit ve uyarı sistemi projemiz için çalışmalara başladık. 

Projemizde; gerçek zamanlı görüntü üzerinde, görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığı 

radyant dedektörleri ile alevin rengi ve ani hareketlerini algılamaya yarayan bir sistem 

tasarlanmıştır. Böylece yangının ilk oluştuğu anda tespit ederek erken müdahalesine 

imkan sağlamayı amaçlıyoruz. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Doğada ya da İnsanoğlunun yaşam alanlarında 

sıklıkla karşılaştığımız yangınlar bazen felaket 

boyutuna dönüşmekte ve sonuçta çok büyük zararlar 

meydana gelmektedir. Çoğu zaman ihmal, 

dikkatsizlik ve insan hatasından kaynaklı yangınların 

felaket boyutuna dönüşmeden önlenmesi için birçok 

önlem ve tedbir alınsa da erken tespit edilemeyen 

yangınlarla mücadelede bazen çok zor 

olabilmektedir. Ülkemiz ve bölgemizde sıklıkla 

yaşanan orman yangınları için çözümler sunulmuş 

olsa da yeterli olmadığı görülebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

3. Çözüm  

Geliştirilecek uygulamanın sürdürülebilir ve doğru sonuçlar oluşturması için bir 

uygulama oluşturmaya karar verdik. Bu uygulamada erken tespit ve uyarı sistemi 

düşünülmüş ve programlama dili olarak Python seçilmiştir. Ağırlıklı olarak OpenCV 

(Open Source Computer Vision Library) kütüphanesini kullanılacaktır. Sistemin gerçek 

zamanlı görüntü üzerinden alev tespiti yaparak uyarı vermesi planlanmaktadır. 

Oluşturulan program kodlarını kullanacak kameranın bağlı olacağı cihaz için 

araştırmalarımız devam etmekle birlikte Drone kullanımı konusunda çalışmaktayız. 

Aşağıdaki görselde örnek program kodlarını görebilirsiniz. 
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4. Yöntem 

Öğretim teknikleri açısından; aktif öğrenme ve yaparak yaşayarak öğrenme tekniklerini 

kullanarak daha verimli çalışan bir model oluşturulmaya çalışılacaktır. Projenin 

uygulama yöntemi saha analiz çalışması, gözlem ve karma metottur. Projemizde bir 

Android telefonun kamera uygulamasındaki "PRO" modundan faydalanılmaktadır. 

Yazılımsal açıdan; projemiz Python dilinde, ağırlıklı olarak OpenCV kütüphanesi 

fonksiyonları ile çalışmaktadır. Değerlendirme teknikleri; Ormanda yapılacak saha 

gözlemi ile veriler toplanacaktır. Oluşturduğumuz sistemin veri geri bildirimi alınacak 

ve eski erken uyarı verileri ile kıyaslanacaktır. 

  
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yangın tespit ve uyarı sistemleri, teknolojinin gelişmesi ile yaygınlaşan ve kullanım 

alanları genişleyen otonom kontrol ve uyarı sistemleri arasındadır. (Akyildiz I.F., Su 

W., Sankarasubramaniam Y., Cayirci E., 2002) Yapılacak uygulamada kullanılacak 
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sensörler ve yazılım hassasiyeti hata payını en aza indirgemek için planlanmıştır. 

Yangının erken tespiti uygulamaları konusunda farklı yöntemler kullanılarak yapılmış 

birçok araştırma ve geliştirilmiş uyarı sistemi bulunmaktadır. (Celik T., Demirel H., 

Ozkaramanli H., Uyguroglu, M., 2006) 2.2.2. Bunların birçoğu yabancı dilde olmakla 

birlikte çözüm önerimiz bu kaynakları da kullanarak kendi özgün ve milli programımızı 

oluşturmaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Alev dedektörleri, bir alevin yaydığı radyant enerjiyi algılayan yangın dedektörüdür. 

Video tabanlı alev dedektörleri dışında kalan tüm alev detektörleri tipleri, 

elektromanyetik spektrumun UV ve/veya IR bölümünde çalışmaktadır.  

 

Projemiz mobil cihazlarda çalışabilecek şekilde Python dili ile programlanmıştır. 

Orman yangınlarının başlangıç noktasının bilinebilmesinin güçlüğü ortadadır. Ormanda 

belirli bölgelere yerleştirilecek sensörler ile çözümler bulunabilecek olsa da, gezici bir 

sensörün daha etkili ve hızlı sonuç üreteceğini düşünüyoruz. Uygulama arayüzünün 

kullanışlı ve basit olacaktır. Tanıtımının artırılması için sponsor bulunmaya 

çalışılacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet 

Ürün Adı Maliyeti 

Drone 2500TL 

Radyant Dedektörleri 250TL 

Raspberry Pi Kontrol Kartı 450TL 

TOPLAM 2800 TL 

 

  

 Zaman Planlaması 

 

 

2
0
2
2
 

Ocak-Şubat Araştırma ve ön test yapılması. Vysor ile ilgili eğitim alınması. 

Mart-Nisan 
Başvurular video ve ÖDR formunun tamamlanması. Vysor 

kaydı.  Projenin tasarımı ve kodlamasına başlanması. 

Mayıs-Haziran 
Gerçek zamanlı ortamda oluşturulan uygulamanın ön 

denemelerinin yapılması ve hataların ayıklanması. 

Temmuz-

Ağustos 

Son test ile değerlendirme yapılması. Proje sunumunun 

hazırlanması. 

Eylül-Ekim Yaygınlaştırma çalışmaları için sponsor aranması. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz yangınlarla mücadele eden kurum ve kuruluşlardır. Projemiz, çevre 

bilincini geliştirmek ve daha da yaygınlaştırılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. 

Çözüme katkı sağlayacak tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak çevre eğitimi dahil 

yapılacak çalışmalara destek verilecektir. 

 

9. Riskler 

Risk değerlendirmede riskin olma olasılığı ve olduktan sonra yaratacağı etki gibi iki 

değişkeni analiz etmek için 5x5 matrisinden yararlanıldı. Belirlenen risklerin her birine 

1’den 5’e kadar bir etki değeri (soldan sağa) ve bir olasılık değeri (yukarıdan aşağıya) 

verildi. Etki ve olasılık düzeyi en düşük için 1, en yüksek için 5 değeri kullanıldı. Sırası 

ile olasılık değerleri etki değeri ile çarpılarak her bir olayın risk puanı veya risk skoru 

bulundu ve matriste işaretlendi. 

 

Uygulamanın test aşamasında mesafenin uzaklığından kaynaklı sorunların ortaya 

çıkması olasılığı 3, sensörün etkilenmesi ve yanlış dönüt vermesi 3 ise, risk puanı 3x3=9 

olacaktır. Mesafe ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte ve azami mesafe belirlemek 

için sensör arayışımız da sürmektedir. Olumsuz hava koşullarından kaynaklanan cihaz 

arızası olma olasılığı 2, bu arızadan sistemin etkilenmesi 5 ise risk olasılığı 2x5=10 

olacaktır. Sıvı yalıtımı oluşturacak spreyler ile cihazlarımızı korumayı planlıyoruz. 

Sürekli hareket halinde ve etrafındaki alev olma olasılığını gözlemleyen sistemin enerji 

sorunu yaşama olasılığı 3, enerji kaybı sonrası ölçüm hata payı 4 ise risk puanı 3x4=12 

olarak gerçekleşecektir. Bunun için ormanda belirli aralıklarla yerleştirilecek seyyar şarj 

istasyonları ile bu soruna çözüm bulabileceğimizi düşünüyoruz.  

 

 

OLASILIK 

 

SONUÇ (ŞİDDET) 

5 4 3 2 1 

Çok 

Ciddi 
Ciddi Orta Hafif Çok Hafif 

5 Çok Yüksek 25 20 15 10 5 

4 Yüksek 20 16 12 8 4 

3 Orta 15 12 9 6 3 

2 Küçük 10 8 6 4 2 

1 Çok Küçük 5 4 3 2 1 
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