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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Yangınlar tespit edildiğinde, en önemli husus acil olarak ilk müdahalenin yapılması
gerekliliğidir. Ne kadar hızlı ve etkili müdahale olursa, yangınların büyümeden kontrol altına
alınması mümkün olabilir. Bu sayede, ormanlar tahrip olmadan uzun süreli olarak korunabilir.
Bu proje ile yangınlara havadan hızlı müdahale etmeyi sağlayacak bir özel hava aracının
tasarlanması planlanmaktadır.
Hava aracının tasarımı özel tasarım olup, bu proje kapsamında geliĢtirilmiĢtir. Hava aracının
altında, yangın söndürme malzemesini taĢıyan özel bir bölme vardır. Bu malzeme yangına ilk
müdahaleyi yapar ve yangının büyümesini engeller.
Daha sonra yangın kontrolünün yapılacağı alan incelenir ve yangından korumanın yapılacağı
bölge alanlara bölünür. Her bir bölge bir hava aracı ile kontrol edilir ve büyüklüğü 1 Hektardır.
Korumanın yapılacağı bölge için kaç tane hava aracına ihtiyaç olacağı belirlenir.
Bu hava araçlarının kontrolü için bir kontrol binası teĢkil edilir. Bu kontrol binasından tüm
hava araçları bir yazılım vasıtası ile kontrol edilir. Sürekli uçuĢ halinde olan hava araçlarının
üzerinde yangını algılayan sensörler vardır. Yangını algılayan hava aracı anında ilk müdahaleyi
yapar ve görevlilere yangın yerinin videosunu ve konumunu gönderir. Ġlk müdahale sonrası
bölgeye itfaiye personeli gelene kadar müdahaleye devam eder. Böylelikle yangının
büyümeden kontrol altına alınması sağlanır.
2. Problem/Sorun
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, orman yangını tehditleri de artmaktadır. Geçtiğimiz yıl
dünya genelinde 250 bin orman yangını gerçekleĢmiĢtir. Bunların sonucunda 40 milyon hektar
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yeĢil alan yok olmuĢtur. Her yıl ortalama 10 bin hektar yeĢil alanın zarar gördüğü Türkiye’de
ise Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda yangınlar nedeniyle zarar gören
yeĢil alanların yüzde 76 oranında arttığı görülüyor.
Bu yangınların sonucunda onlarca hatta yüzlerce yılda oluĢmuĢ olan yemyeĢil ormanlar birkaç
gün içinde küle dönüĢebiliyor. Yanan ağaçlar, ölen canlılar ve yok olan milli servetimizi
gördükçe bu iĢe “dur” dememiz gerekiyor.
Yangınların tespit edilmesinden sonra yangın söndürme uçakları, helikopterleri, yüzlerce
itfaiyeci gece gündüz canlarını tehlikeye atarak ormanları kurtarmaya çalıĢıyorlar. Geç tespit
edilen yangınları kontrol altına almak ve söndürmek çok zorlaĢmaktadır. Ġtfaiye araçları yangın
alanına giremedikleri için yangın uzun süreler sonra kontrol edilebilmektedir. Ancak, bu
sürede bir çok alan tahrip olmaktadır.

Şekil 1.0: Orman yangınları
Erken tespit sistemleri, yangın söndürme ekiplerinin iĢlerini çok daha kısa sürede ve daha
baĢarılı bir Ģekilde yapmasını sağlayacaktır. ġekil 1.0’de görüldüğü gibi hem zarar en aza
indirgenecek hem de yangın söndürme ekipleri daha güvenli ve verimli çalıĢabileceklerdir.
3. Çözüm
Orman yangınlarının erken tespiti, müdahale edilmesi ve yavaĢlatılması ekiplerin iĢini
kolaylaĢtıracak ve yangın alanında hızlı müdahaleye imkan sağlayacak ve yangın büyümeden
kontrol altına alınabilecektir. Yanma olayı ısı, oksijen ve yanıcı maddelerden oluĢan üç
faktörün bir arada olmasıyla meydana gelir. Yangının sönmesi içinde bu üç faktörden birinin
ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yanma olayı için; ısının 260-400 C’den, oksijenin %
15’den fazla olması ve yeterli miktarda yanıcı maddenin bulunması Ģarttır.
Bu proje kapsamında tasarladığımız ve ürettiğimiz yangına müdahale hava aracı ile hem itfaiye
ekiplerinin iĢlerini daha kolay yapmasını sağlar hem de yangınları en az zararla atlatabiliriz.
Yangını çabuk fark etmek ve ilk müdahaleyi yapmak en önemli amacımızdır. Bu amaçla
geliĢtirdiğimiz hava aracı sahip olacağı özel kameralarla üzerinde uçtuğu tüm ormanı çok hızlı
bir Ģekilde tarayacaktır. Böylece insan gözünün algılayamayacağı alevler tespit edilip alarm
durumuna geçilecektir. Bu kameraların duman veya alev tespit edebilmesi önemlidir.
Yangın tespiti yapan hava aracı bu bilgiyi merkeze iletecektir. Böylece merkezdeki kontrol
birimi diğer hava araçlarını da bölgeye yönlendirebilecektir. Kontrol birimindeki görevliler
görüntülerden yola çıkarak ilk müdahaleyi nereye yapacaklarına karar verecektir. Hava araçları
ilk müdahaleyi yapabilmek için yangın söndürme malzemesi taĢıyacaktır. Bu malzeme alev ile
temas ettiğinde etrafa yangını söndüren kimyasal bir toz saçmaktadır. Hava araçları yangın
söndürme malzemesini istenen noktalara bırakacaktır. Böylece diğer yangın söndürme
yöntemleri devreye girene kadar (uçaklar, kara ekipleri vb) yangın bir nebze de olsa
yavaĢlatılmıĢ olacaktır. Yangına hızlı kontrol ile yangın büyümeden kontrol edilecek ve orman
kurtulacaktır. Hava araçları ile yangına erken müdahale, hem ormandaki bitki hayatı hem de
hayvan hayatı için çok elzem bir uygulamadır. ġekil 2.0’de hava aracının çalıĢma mantığına
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dair görselleri bulunmaktadır. ġekil 3.0’te ise sistemin çalıĢma mantığına dair algoritma
Ģemasını gösterilmektedir.

Şekil 2.0: Hava Aracı işlem süreçleri

Şekil 3.0: Çözüm Algoritması
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4. Yöntem
Afet Yönetimi ĠHA’ların üretilmesinde en büyük nedenlerden birisi hızlı bir afet yönetimi
sisteminin geliĢtirilmesidir. Gerek doğal gerekse doğal olmayan nedenlerden dolayı
meydana gelen afetlerde durumun hızlı bir Ģekilde haritalanması ve buna yönelik
önlemlerin alınması açısında ĠHA’lar son derece önem arz etmektedir.
Tasarlanan bu projede sorunları çözerken, kullanılan sistemler teknolojik uygulamalar
yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje, "Mühendislik Tasarım Döngüsü"ne göre
hazırlanmıĢtır. Bu döngünün aĢamaları;
1. Analiz et 2. Tasarla 3. GeliĢtir 4. Test et 5. Teslim et Ģeklindedir
1. Analiz et:
Projenin prototipine baĢlamadan önce, Türkiye’de meydana gelen yangınların sebepleri
incelenmiĢ, özellikle orman yangınlarında büyük oranlarda tahribatın meydana geldiği
tespit edilmiĢtir. Nedeni Bilinen Yangınlar :
Yıldırım, kasıt, ihmal ve dikkatsizlik olarak üç guruba ayrılır. Ayrıca nedeni tespit
edilemeyen yangınlar vardır ki bunlar oldukça fazladır.
Yangını Etkileyen Faktörler : Yanıcı madde , Hava Halleri ( Ġklim – Klima), Topografik
Yapı ( Arazi Yapısı) dır. Tehlikeli Alanlar : Yangının çabuk büyüyebileceği ve
müdahalenin zor olduğu alanlardır. Kıymetli Alanlar : Varlıklarıyla muhafaza edilmesi
öngörülen ve reaksiyon, turistik, savunma gibi hizmetleri yerine getiren iğne yapraklı
orman alanlarıdır. Özellikle orman yangınlarının çıkıĢ Ģekli ve yangının büyüme oranı
araĢtırılmıĢ olup, ne tür müdahalelerin yapıldığı üzerine çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir ve
nelere ihtiyaç duyulacağı hesaplanmıĢtır.
2. Tasarla:
Hava aracımızın altında yer alan içi kuru buz dolu olacak mekanizmanın nasıl
tasarlanacağı, hava aracının neresine yerleĢtirileceği, bu mekanizmanın yangına müdahale
esnasında nasıl bir tespitte bulunacağı ve nasıl açılıp kapanacağı üzerinde durulmuĢtur. Bu
mantıklardan yol alarak mekanizmanın prototipi için ilk adımlar atılmaktadır.
3. Geliştir:
Bu aĢamada ilk olarak hava aracı üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Hava aracı üretiminde yer
alacak teknik malzemeler tespit edilmekte olup, bu yönde üretime geçilecek olan hava aracı
hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak adına ĠTÜ Makine Mühendisi/Drone
ġampiyonası-AutoBee Takım kaptanı ve Uçak Uzay Mühendisi Takım kaptanı ile
kampüste bir röportaj gerçekleĢtirilmiĢtir. (Ġtü Ziyareti, 9 Haziran 2021 )Bu doğrultuda
teknik malzemelerin listesi çıkarılmıĢ, çalıĢma mantıkları incelenmiĢ ve hayal edilen hava
aracı tasarımı için birçok ürün incelemesi yapılmıĢtır. Prototip üzerinde yer alan açılırkapanır mekanizmanın içerisinde sıkıĢtırılmıĢ kuru buz olduğu varsayılır. Açılır-kapanır
mekanizmayı çalıĢır hale getiren
servo motorlar arduino kart ile
etkileĢimli bir Ģekilde çalıĢır, hava
aracının yangını tespiti halinde
mekanizma hesaplanan mesafede kuru
buzu yangın üzerine bırakmak üzere
açılır ve iĢlemden sonra kapanır. Bu
mekanizmaya
arduino
mblock
tarafında yazılan kodlar Şekil 3.0’te
yer almaktadır.
Şekil 4.0 Servo Motor Arduino Mblok Kodları
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Hava aracı yapımında ilk olarak doğru malzeme seçimi yapılması gerekmektedir. Seçilen
malzemelerin fiziksel olarak bir hava aracının havalanması için birbirlerine uyumlu
çalıĢacak halde matematiksel tespitlerinin yapılması, Fiziksel malzemelerin temini, hava
aracının birleĢtirilmesi, yazılımın yüklenmesi, hava aracının test edilmesi aĢamaları takip
edilmektedir. Hava aracının birleĢtirilmesinde dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır.

Şekil 5.0 Hava aracının açılır-kapanır alt mekanizması ve Hava aracı -alt mekanizmanın bir arada
görünümü

Burada dikkat etmemiz gereken durumlar çok önem göstermektedir. Öncelikle hava
aracının gövde büyüklüğüne karar vermek gerekmektedir. Bu diğer donanım seçiminizi
belirleyecek olan bir faktördür. 40 - 55cm arası bir gövde idealdir. Bu ölçü motordan
motora çapraz ölçüdür. 2 adet CW (Clock Wise: Saat yönü) + 2 adet CCW (Counter Clock
Wise: Saat yönü tersi) motor olmalıdır. Motor seçerken toplam uçuĢ ağırlığı göz önünde
bulundurulmalıdır. Motorun thrust (itme / çekme kuvveti) değeri ve uçuĢ ağırlığı birlikte
değerlendirerek motor seçimi yapılmalıdır. Motorun %50 - %55 gaz seviyesindeki çalıĢma
pozisyonunda ne kadar itme kuvveti verdiğine bakılmalıdır. Ġdeal verimliliği elde etmek
için motorların %55 gaz seviyesinin altındaki toplam itme kuvveti hava aracının toplam
uçuĢ ağırlığının üstünde olmasıdır. Pervaneler hava aracı için uygun olmalıdır. Hava aracı
pervaneleri CW ve CCW yönleri olarak kullanılır. 4 motorlu bir hava aracında 2 adet CW
ve 2 adet CCW pervane kullanılmalıdır. 2212 ölçüsündeki motorlar için uygun pervane
ölçüleri 9 ile 10 inc. olanlardır. ESC Ġdeal amper değeri motorun sürekli tüketim akımından
%10 - %15 daha fazla amper değerine sahip olmalıdır. Hava aracımız için ideal ESC
lerinin ki ise 400Hz ve üstüdür. Konrolcü, CC3D, Naze32, Luminier F3 veya F4 serisi.
Batarya LiPo cinsi olmalıdır. Bizler için uygun olan ise 3S yani 11.1V bataryalardır.
Bataryanın kapasitesi ise kullanım amacına göre ve kullandığımız motor gücüne göre karar
verebiliriz. 40-55 cm arası bir gövde ile genellikle 1800 mah ile 2600 mah arası kapasite
kullanımı uygun olacaktır.
Hava aracı fiziksel bileĢenleriyle birlikte yazılımsal bir üründür. Ürün termal kamera
kullanmakta ve bu sayede ormanlık alanda belirlediği kırmızı bölgeleri özenle
taramaktadır. Belirlediği kırmızı bölgelerde önce ısı-sıcaklık sensörlerini devreye
sokmakta, eğer mevsim yazsa son durum olarak da gaz sensörünü devreye sokarak
durumun bir yangın mı yoksa baĢka bir kırmızı renkli madde mi olduğunu hızla ayırt
etmektedir. Ayırt ettiği duruma göre yön belirlemekte, ya duruma kuru buz ile müdahale
etmekte ya da normal devriyesini tamamlayıp üsse geri dönmekte. Müdahale halinde
bulunan hava aracı yangını söndürmekte yetersiz kalabilir ihtimali düĢünülerek üste hazır
halde bekleyen kurtarma hava araçlarının hareketi için kontrol merkezine konum gönderir.
Kurtarma hava araçları kontrol merkezinde yer alan görevli/ler tarafından belirlenen
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konuma yönlendirilir. Buna rağmen müdahale yeteriz kalırsa belirlenen konum ve yangının
büyüklüğüne yönelik tespitler kontrol merkezi görevlisi tarafından üst birimlere iletilir ve
hızlı müdahale çalıĢması geniĢletilir. Hava araçlarının normal günler içerisinde
gerçekleĢtirmiĢ olduğu gardiyanlık görevi sayesinde orman içerisinde insan eliyle sebep
olunan yangınların da önüne geçilmek hedeflenmektedir. Hava araçları, üzerlerinde
bulunan yük ve pil kapasitesine göre; 1 hektarlık alanı 15 dakikada tarayacak Ģekilde
programlanmaktadır. Hava aracı %100-80 kapasitesinde olduğu zaman göreve çıkar. En
uzak yol baz alınarak yapılan hesaplamada eğer hava aracı %30’un altında bir güce sahip
halde kalırsa bulunduğu konumdan üsse geri döner. Hava aracı buna rağmen yolda farklı
nedenlerle tüm gücünü kaybederse ki bu durum minimum %10 güçte olacak Ģekilde
hesaplanmıĢtır; %10’luk enerjide kalan hava aracı bu enerjisini konumunu belirlemek ve
görevli tarafından yerinin tespit edilmesi için kullanılmak için harcar. Bununla eĢ zamanlı
bir Ģekilde yapılan çalıĢmanın bir animasyon üzerinde anlatılması için mblock programı
üzerinde kodlaması ve grafikleri
geliĢtirilmektedir. Bu animasyonda
yapılmak istenen tüm ayrıntıları ile
canlandırılmaktadır.
Animasyon içeriğinin sunumu
esnasında 3 boyutlu görüntü vermek
adına, maket ev mini orman
geliĢtirilmesi yapılmakta olup burada
animasyonda ye alacak olan sanal
yangınla eĢ zamanlı birlikte çalıĢacak
olan orman içerisindeki elektronik
bileĢenlere yangın mekanizması
oluĢturulmaktadır. Bu mekanizma
Şekil 6.0 Mblock Animasyon Kodları
mblock programı ile arduino akıllı kart bağlantısı kurularak yapılmaktadır.
4. Test et:
Hava aracı mekanizmasının kurulmasından sonra hava aracının uçuĢ testleri yapılmaktadır.
Hava aracının alt mekanizmasının arduino ile etkileĢimli çalıĢması test edilmekte olup
baĢarılı bir Ģekilde ürünün bırakılması için testler tekrarlanmaktadır. Hava aracı testi
esnasında rüzgarlı ve rüzgarsız havalarda farklı denge kombinasyonları yaĢanmakta olup,
bu yönde yük dengesine göre yeniden düzenlemeler yapılmaktadır. Kuru buz yerine
denemeler esnasında alçı vb. ürünlerden faydalanılmaktadır. Açılır kapanır alt mekanizma
yangın üzerinde bırakıldığında rüzgarın konumuna göre yer değiĢtirmekte olup, kuru buz
gibi sıkıĢtırılmıĢ daha ağır maddenin düĢüĢünde bu durumun azalacağı düĢünülmektedir.
Scratch animasyon kodlarının doğru grafiklerle kodlama aĢamaları test edilmekte
animasyonda yer alacak olan canlandırmalarda sıralama hatası yapılmama hususunda
dikkat edilmektedir. 3 boyutlu mekanizmada yer alan elektronik bileĢenlerle yangın
mekanizması mblokc programı üzerinde arduino kart bağlantısı denenmekte eĢ zamanlı
çalıĢma yakalanmaktadır.
5. Teslim et:
Hava aracı, alt mekanizma, 3boyutlu tasarım ve animasyon film son haline geldiğinde,
fotoğraflamalar yapılmıĢ proje detay raporuna aktarılmıĢtır.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Yangınların görülebilmesi için onların sürekli olarak gözetlenebilmesi gerekmektedir. Sabit
gözetleme kuleleri, Havadan gözetleme, Gezici postalar, Yerel halkın ve diğer kaynakların
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yardımıyla yapılmaktadır. YaĢanılan büyük felaketler hala bu tedbirlerin yetersiz olduğunu
göstermektedir. Ġnsansız hava araçları ve bu kapsamda yer alan hava araçları ile afet
operasyonları yönetiminde çalıĢmalar yapılmakta olup deprem vb. durumlarda insanların
ulaĢamadığı ve tespitinde zorlandığı alanlarda hassas ve hatasız sonuçlar vermektedir.
Orman yangınları hususunda yangınların henüz çıkıĢını önleme ve yangın çıkıĢından sonra
olaya müdahale etme, müdahale sonucunda oldukça büyüme ihtimali olan yangın
durumlarını bir üst makamlara ve birimlere iletme hususunda bir çalıĢma
bulunmamaktadır. Üzerinde hatayı en aza indirgemek adına birden fazla sensör çeĢidi
bulundurmaktadır.
3’lü sensör mekanizması sayesinde (termal kamera/ısı-sıcaklık
sensörü/gaz sensörü) hatayı en küçük olasılıklara kadar indirgeme özelliğiyle oldukça özel
bir çalıĢma prensibine sahiptir.
6. Uygulanabilirlik
Hava aracı üretimi, alt mekanizmanın üretimi ve yazılımsal geliĢtirmelerden sonra
ürünümüzün hayata geçirilmesi mümkün görülmektedir. Bizler ürüne ait prototipi ve
çalıĢma mantığını içeren animasyonu oluĢturabilmiĢ ve tüm riskleri ayrıntılarıyla belirtmiĢ
durumdayız. Saniyeler içinde tahrip olabilen orman yangınları sebebiyle yaĢadığımız
kaybın yanında bu uygulama oldukça maliyetli görülmemektedir. Kolaylıkla yazılıma
dökülebilir olduğu gibi bu alanda yetiĢmiĢ insan gücü de mevcuttur. Yerli üretimle hayata
geçirilmesi kolay ve mümkündür.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tablo 1.0: Tahmini maliyet tablosu
Prototip için gerekli toplam maliyet Tablo 1.0’de yapılan malzeme hesaplamaları baz alınacak
olursa 2,103,97 TL’dir. Bu malzemelerin bir kısmı elimizde mevcuttur, mali destek formu
esnasında listeden çıkarılarak tekrar iletilecektir.
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Tablo 2.0: Proje zaman çizelgesi tablosu
Proje kategorisi ve konusunun seçilmesinden Tablo 2.0’de belirlenen proje zaman çizelgesi
oluĢturulmuĢtur.
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Proje orman genel müdürlüğü kapsamında çalıĢanlara hitap etmektedir. Özel bir eğitim ve
beceri gerektiğinden sıradan birinin kullanımı için uygun değildir. Sorumluluk
gerektirmektedir. Bu tarz olaylarla ilgili ve sorumlu kuruluĢlar dıĢında kullanımı
sakıncalıdır.
9. Riskler
Projemize ait riskler ve
çözüm yolu oluĢturmak
adına Tablo 3.0’te bir
risk
matrisi
görmektesiniz ve bu
hususta belirlenen B
planları Ģu Ģekildedir:


Hava araçlarının Ģarj
kontrolleri sürekli bir
görevli
tarafından
kontrol edilmeli ve
Tablo 3.0: Risk matrisi
gerekli seviyede tutulmalıdır.(Ç): Hava araçlarına ait Ģarj durumlarında tüm hava
araçlarının Ģarjının azalması durumunda tarama zamanlı yapılamayacak ve özellikle yaz
ayları gibi veya arazi koĢulları riskli alanlarda yangını zamanında tespit edememe gibi
durumlarla karĢılaĢılabilir. Bu durumda bölgesel koĢullara göre görevli sayısı
artırılmalıdır.



Arazi koĢullarında görevini yerine getiren hava aracı rüzgar vb. kötü hava Ģartları
sebebiyle belirlenen konuma kuru buzu bırakmada sıkıntı yaĢayabilir.(Ç): Bu tarz bir
sebepte konum belirleme yapılacağı için hızlı bir Ģekilde kurtarma hava araçları devreye
koyulacaktır.
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YağıĢlı hava sebebiyle pillerde oksitlenme olabilir. (Ç): Görevli tarafından her görev
sonrası pil değiĢimi ve kontrolü yapılmalıdır.



Hava aracının pervanesinin küçük olan yangını alevlendirmeye yönelik etkisi olabilir.(Ç):
Hava aracı ve yangın mahali hesapları termal kamera ile yapılır, rüzgar yönüne ters Ģekilde
söndürme kontrolü sağlanır.



Bölgede gerçekleĢecek olan elektrik kesintisi, kontrol merkezinin hava araçları ile bağlantı
kurmasını zorlaĢtırabilir. (Ç): Jeneratör kullanılmalıdır.



Çok sıcak veya çok soğuk zorlu hava Ģartlarında hava aracı motorları ve ana kartı zarar
görebilir.(Ç): Görevli tarafından periyodik bakımları yapılmalı, görevli teknik bilgiler
hususunda eğitimli olmalı.



Hava aracı fiziksel parçaları (pervane, ayak) ağaçlık ortamda zarar görebilir. (Ç): Acil
durumlarda hava aracının konum bildirme özelliği vardır, yerinin tespiti kolayca
yapılabilmektedir.
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