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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
2020 yılı orman yangını sayısının ve yanan alan miktarının önceki yıllara göre arttığı bir yıl 

olmuştur. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 bin 413 adet yangında 20 bin 938 hektarlık bir 

orman alanının yandığı açıklanmıştır. (OGM, 2020a) Orman yangınları ekolojik olarak çok büyük 

zararlara sebep olmaktadır. Yangının başladığı alandaki bitki örtüsünün tahrip olması, yaban 

hayatının ve habitatın zarar görmesi, doğal güzelliklerimizin yok olması ve kuraklık bu 

zararlardan sadece birkaçıdır. Buradan hareketle biz de orman yangınlarıyla mücadele edebilmek 

için bir proje yapmaya karar verdik.  

Projemizde 2 aşamalı bir yangınla mücadele ekosistemi oluşturmayı düşünmekteyiz. Yangın 

noktasının tespiti için bir ekipman ve yangına müdahale için de bir drone tasarımı üzerinde 

çalışıyoruz. Dronumuz koordinatı verilen bölgeye otonom olarak ulaşarak yangın söndürme 

topları atacak ve yangına erken müdahale edecektir. Bu sayede ormanlarımızı daha etkin şekilde 

korumayı ve itfaiye ekiplerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 

Tüm tasarım ve uçuş parçalarının montajı kendimize ait olan bir ürün üzerinde çalıştık. 

Yazılım olarak ArduPilot Açık kaynak kodlu uygulamayı geliştiriyoruz. 
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2. Problem/Sorun 
 

Yangın, Türkiye ormanları için en büyük tehdit durumundadır. Türkiye, iklimi, bitki örtüsü ve 

coğrafi konumu nedeniyle yangına hassas bir bölgededir. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgeleri 

yangın yönünden riskli bölgelerdir. Türkiye’de yıllık yangın istatistikleri diğer Akdeniz 

ülkelerindeki gibi yüksektir. Orman yangınları yanan alandaki florayı, faunayı ve tüm orman 

ekosistemini etkiler (Özkazanç ve Ertuğrul, 2011).  Orman yangınlarının oluş şekillerini 

incelediğimizde ; yangınların yakıtlarının zemindeki kuru yapraklar, küçük veya büyük dallar, 

orman tabanının üst katmanları ve ağaç tepesi artıkları olduğunu öğrendik (Andrews, Heinsch & 

Schelvan 2011). Yani ormanlar çoğu zaman zemindeki kuru otların tutuşarak diğer ağaca doğru 

ilerlemesi ile yayılmaktadır. 

 

Orman yangınlarıyla mücadele eden 

itfaiye ekiplerinin Orman Genel 

Müdürlüğü’nün yangın söndürme ekipleri 

olduğunu öğrendik. Ormanların yüksek 

noktalarındaki gözlem kulelerinden etrafı 

sürekli gözlemleyen personel, eğer bir 

duman görürse itfaiye ekiplerine haber 

veriyor ve onlarda hazırlanıp su dolu 

araçlarla yangın için tarif edilen noktaya 

doğru yola çıkıyorlar. Ulaştıklarında da su 

fışkırtarak yangına müdahale ediyorlar. 

Ulaşılması zor arazi koşulları nedeniyle 

yangına erken müdahale genellikle 

mümkün olmamaktadır. İtfaiye ekipleri 

yangına müdahale için zamanla 

yarışıyorlar, fakat çoğu zaman bu süre çok 

fazla zaman alıyor. 
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3. Çözüm  
 

Yangına erken müdahale edebilmek ve yangını büyümeden kontrol altına almak ilk 

çözümümüzdür. Bunun için ürettiğimiz sistem 2 aşamalıdır. İlk aşamada yaptığımız 

araştırmalardan yola çıkarak, yangını erken tespit eden bir duman dedektör sistemini, yangın 

çıkma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere yerleştireceğiz. 2.aşamada ise duman tespit eden 

sistemimizin yolladığı koordinata, hızlıca yangın söndürme drone’unu göndererek bölgeye 

kimyasal toz dolu basınçlı toplar atacağız.  

 

 
 

 

Ürettiğimiz bu sistemin birden çok kişi, kurum ve doğaya faydası bulunmaktadır. 

Bizler yangınların büyüme ve çevreye zarar verebilme ihtimalini en aza indirmeyi,  

yangın söndürme ve itfaiye ekiplerinin can güvenliğini yükseltmeyi hedefliyoruz. 

Ormanlarımızı da koruyarak ekosistemi korumayı amaçlıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü 

Yangınla mücadele yöntemlerine de faydalı bir katkı sunuyoruz. 
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4. Yöntem 
Projemizde tasarımını gerçekleştirdiğimiz 2 elektronik ekipman ve 1 söndürme unsuru 

bulunmaktadır. İlki tespit ekipmanımız olan ve orman yangın alanlarında duman,ateş teşhisi 

sensörleri ve konum sms’i gönderebilen bir arduino devresidir. Orman yangın riski yüksek 

bölgeler, yangının kolayca başlayabileceği, insan aktivitelerinin ormanla yakınlaştığı yerlerdir. 

Türkiye’de orman yangınlarının %89’u insan faaliyetleri kaynaklı, sadece %11’i ise yıldırım 

kaynaklıdır (OGM, 2020b). Biz de bu tespitten yola çıkarak ekipmanımızı gerekli bölgelere 

yerleştireceğiz. Bu ekipmanımız ihtiyaç duyduğu enerjiyi üzerindeki güneş panelinden alan ve 

geceleri de yedek piliyle devrede kalan bir sistemdir. İkincisi Gps Kontrolü ile otonom görevler 

yapabilen ve tasarımını 3D olarak ürettiğimiz, söndürme topu atabilen kameralı bir görev dronu 

tasarımıdır. Yangın bölgesi koordinatlarını alan kule ve itfaiye ekipleri en yakın noktadan bu 

dronu göreve göndereceklerdir. Söndürme unsuru olarak çevre dostu kimyevi toz dolu, ısıyla 

etkileştiğinde patlayan basınçlı bir top tasarımı üzerinde çalışmaktayız. Bu çalışma, disiplinler 

arası çok aşamalı bir proje olarak geliştirilmektedir. 

 

        
 

Yaptığımız atış testlerinde hedeflediğimiz noktaya yangın söndürme toplarını 

başarıyla bırakabilmekteyiz, fpv kamera sayesinde yangının seyrini gözlemleyebilmekteyiz. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemiz tasarımından, yazılımına, tüm mekanik unsurlarının montajına kadar her 

yönüyle kendi tasarımımızdır. Drone ekipmanımızın tasarımı, kendimizin yaptığı 

alüminyum parçalar ve 3D baskı malzemlerinden elde edilmiştir. Dünyada bir çok 

görevler yapmak için tasarlanmış çok çeşitli insansız hava aracı bulunmaktadır. 

Ülkemizde de İnsansız Hava araçları konusunda başarılı işler yapan bir çok özel ve 

devlet kurumu vardır. Elbette ki bizler de bu araçları inceleyerek kendi tasarımımızı 

ortaya çıkardık. Hiç olmayan bir İnsansız Hava Aracını yoktan biz tasarladık gibi bir 

durum yoktur. Bu ülkemizdeki bir çok firma için de geçerlidir. İnsansız Hava araçları ve 

drone’lar bizler bu işlerle ilgilenmeye başlamadan önce de vardı. Fakat bizler tıpkı 

ülkemizin de olduğu gibi dışa bağımlılığı azaltacak, kendi üretimimizle büyüyecek olan 

Türkiyemize katkı sunmanın bilinci içindeyiz. Tasarımda ve üretimde yerlilik; üretim 

maliyetimizi de aşağı çekecektir. İncelediğimiz bazı İHA destekli Yangın söndürme 

sistemlerinde Drone’lara bağlanan hortumun yangın alanına havadan taşınması veya 

spreyleme şeklinde odaya kimyevi toz fışkırtması şeklinde çözümler gördük. 

 

Fakat orman yangınlarıyla mücadelede kullandığımız yöntem ve sunduğumuz 2 

aşamalı ekosistemin benzerini görmedik.  

Bildiğiniz gibi Orman Yangınlarında en önemli unsur zamandır. Biz de Açık kaynak 

kodlu Arduino mimarisini kullanacağımız duman tespit sisteminde GPRS altyapısını 

kullanarak hem yangın söndürme ekiplerine, hem gözlem kulesine hem Orman Genel 

Müdürlüğünün ilgili tüm birimlerine eş zamanlı olarak Yangın koordinatını ulaştıracağız. 

Bu sistemi de güneş panelleri ile daimi elektrik beslemesi ile kullanacağız. 

 

Drone’un alt kısmına koyacağımız dikey bir taşıma 

noktasına yerleştirdiğimiz Yangın söndürme toplarını da 

kendimiz geliştirmekteyiz. Yaptığımız ön çalışmalarda 

Basınçlı köpük ve kül karışımlar ile deneylerimiz 

sürmektedir. Fakat şimdilik ürünün geliştirilme 

aşamasında piyasadan temin edilen yangın söndürme 

toplarını kullanıyoruz.  
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6. Uygulanabilirlik  
Projemiz hali hazırda üretmiş olduğumuz ve uçar durumdaki drone ile zaten hayata 

geçmiş vaziyettedir. Drone’un altındaki yangın söndürme sisteminin alt kapağına entegre 

ettiğimiz servo motoru ile ilgili koordinata gittiğinde yangın söndürme toplarını 

atabilmektedir. Üst düzey Drone kullanımı becerisi gerektirmeden otonom uçuş özelliği ile 

görev alanına gidebilmekte ve kamerası ile görüntü aktarımı verebilmektedir. Bu sebeple 

Orman genel müdürlüğü alt yapısına hızlıca adapte olabilir durumdadır. Orman Genel 

Müdürlüğü Yangın gözetleme kulesi personeline verilecek bir Hava Aracı eğitimi sonrası, 

pilot bölgeler seçilerek ilk denemesi yapılabilir durumdadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yangın Söndürme Dronu Ekipmanı  Yangın Tespit  Ekipmanı 

Malzeme Adı Adet Toplam Fiyat  Malzeme Adı Adet Fiyat 

 Fırçasız Motor 4 600  Arduino 1 70 

Esc 4 240  Yangın tespit donanımları 3 500 

Uçuş Kontrol Kartı 1 1000  GPRS Modülü 1 250 

GPS 1 300  Güneş Panelleri 1 70 

Telemetri 1 400  Piller 2 2000 

FPV sistemi 1 1500  Yangın söndürme topları 4 1000 

Tablet 1 1500     

Rc Kumanda 1 750     

Toplam    10500 TL 

Projemizde uyguladığımız tüm bu ürünler atölyemizde mevcut olup, şu anda bir 

üretim maliyetimiz bulunmamaktadır. Yangın söndürme toplarını da kendimiz üretmeye 

başladığımızda birim maliyeti 250 TL olan bu ekipmanı da çok daha uygun fiyata temin 

edebiliriz. Bu sayede daha düşük maliyetlere ulaşabiliriz. 

 

Faaliyet Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje takımının kurulması ve Konu seçimi      

Teknik Bilgilerin gözden geçirilmesi      

Proje takviminin hazırlanması      

Literatür taranması      

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Video Düzenlemesi      

İHA 3D Tasarım, Baskı ve Montaj Çalışması      

Yangın Topu Üretim ve Geliştirme Çalışması      

Orman Yangını Tespit Ekosistemi Çalışması      

Ateş Arısı Drone’u Uçuş ve Yangın Tespit Sisteminin Testleri      

Proje Detay Raporunun Düzenlenmesi      
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
Hedef kitlemiz dünyadaki doğal güzelliklerin korunması adına tüm insanlık ve ormanlarda 

yaşayan tüm canlılardır. Orman yangınlarında zarar gören tüm etkilenenler adına bir 

toplumsal faydacı projedir.  Fakat özel amacımız; yangınlarla mücaadele eden Orman Genel 

Müdürlüğü Ekiplerimize yardımcı olabilmektir. Orman ekiplerinin yangına müdahalede 

gecikmesini önleme ve onların ateş ve dumanla daha az temas etmelerini sağlamaya 

çalışıyoruz. Yangınların büyümeden kontrol altında tutulmasını hedefliyoruz. 

 

9. Riskler 

 
Projemizin uygulanabilirlik açısından gerekli tüm teknik bilgisi ve hazırlıkları 

tamamlanmıştır. Fakat tabi ki gerçek ölçekte bir uygulama deneyimleme imkanı 

bulunmamıştır. Bu durumda Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak gerçek alan 

denemeleri yapılarak bir de orada görülmesi daha gerçekçi sonuçlar verecektir. 

Projemiz gerçek alanda orman yangını tespit eden sistemin verdiği koordinata ulaşma 

konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Fakat olası bir büyüme gerçekleşmiş ve yayılmış bir 

yangına da etkin şekilde müdahale etmek için yeterli olmayabilir. Bu durumda havadan, 

yangının seyri hakkında anlık görüntü aktaran kamerası ile yangın söndürme ekiplerine bilgi 

aktarabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Risk 

Çeşidi 

Olası Riskler Etki (1-10) Tedbirler ve Planlamalar 

Teknik Dronelarda ve tespit sisteminde ortaya 

çıkabilecek arızalar 

8 Sistemin yaygınlaşması durumunda bakım 

personeli istihtam edilebilir. 

Zaman Projenin zamanında tamamlanamaması 3 Ekip haftalık çalışma planı gözden geçirilerek 

güncellenir. 

Kapsam Tüm yurtta uygulanabilirlik sıkıntısı 5 Uzman desteği ve görüşleri alınarak gerekli 

yaygınlaştırma üzerine çalışılabilir. 

Maliyet Tasarımda kullandığımız parçaların 

birim maliyeti 

1 Genel olarak uygun fiyata ve performansa 

sahip ürünler temin edilebilir. Seri üretim 

noktasında anlaşmalar yapılarak parça 

maliyetleri düşürülebilir. 

Altyapı Drone kullanma bilgi ve donanımına 

sahip personel eksikliği 

6 Drone kullanımı konusunda personelin 

eğitilmesi gerekmektedir. 
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