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1. Proje özeti 

Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen 

veya tamamen yakmasıdır.1 Dünyanın birçok bölgesinde orman yangınları her geçen gün 

artmaktadır. Bu yangınların bazıları doğal sebeplerden, bazıları da insan kaynaklıdır. Yıldırım 

düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlarla; 

sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı yangınlar orman yangınlarıdır. Sebebi 

hangisi olursa olsun yangında en önemli unsur yangını erken fark etmek ve acil bir şekilde 

yetkililere haber vermektir. Orman yangınları orman idaresine ait yangın kulelerinde görev 

yapan görevlilerce, uçak ve helikopterlerin uçuşları sırasında, kamu kuruluşları ve 

vatandaşların ihbarıyla tespit edilir ve söndürme çalışmaları başlatılır.2 Yani günümüzde 

orman yangınları sadece insanlar tarafından görülüp ihbar edilince müdahale edilebiliyor. Ya 

da yangın çok büyüyünce anca fark ediliyor ve yine müdahale gecikiyor. Orman yangınlarının 

geç görülmesi, geç ulaşılması söndürmede çalışanların eğitim seviyeleri kondisyonları, 

kullanılacak teçhizatın yeterli olup olmadığı yangınların seyrini etkiler. 3 Bu durumu önlemek 

amaçlı ormanda devriye gezecek, eğer bir yangın veya yangın başlangıcı tespit ederse 

merkeze bildirecek bir drone tasarladık. Geliştirdiğimiz gözcü drone sayesinde orman 

yangınları çok erken fark edilecek ve zamanında söndürülebilecektir. İnsan gücüne ihtiyaç 

duymaması, temassız şarj olması, enerjisini bitmeyen bir kaynak olan güneşten alması 

projemizi 2021 teknolojisine uygun ve insanlığa faydalı bir ürün haline getirmektedir. 

Projemizi 3 aşamadan oluşmaktadır. 

1.tasarım: dronun 3 boyutlu programda ( SOLİDWORKS) çizimi. (Görsel 1) 

2. dronun temassız şarj istasyonunun yapımı: güneş paneli, bobinler ve piller ile 

kablosuz bir şarj istasyonu yapmak. (Görsel 2) 

3. dronun toparlanması: 3d yazıcıdan basılan drone çerçevesine devre elemanlarını 

yerleştirip prototipi tamamlamak. (Görsel 3) 

                                                           
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Orman_yang%C4%B1n%C4%B1 

 
2 https://www.egeorman.org.tr/orman-yanginlari.aspx 
 
3 https://www.egeorman.org.tr/orman-yanginlari.aspx 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Orman_yang%C4%B1n%C4%B1
https://www.egeorman.org.tr/orman-yanginlari.aspx
https://www.egeorman.org.tr/orman-yanginlari.aspx
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2. Problem/ Sorun 

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında 3 bin 412 yangın çıktı. Çıkan 

yangınların 325'i yıldırım düşmesi, 138'i elektrik hatları ve 2 bin 949'u insan kaynaklı 

olurken, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar 

gördü.4 

Orman yangınları sadece ülkemizde değil dünyanın birçok bölgesinde (özellikle sıcak 

ülkelerde) görülmektedir. Yani bu sorun küresel bir sorundur. Bu soruna getirilecek çözüm de 

tüm dünyayı etkileyecek bir çözümdür.  

Yangının oluşmasında birçok faktör vardır ancak bizim üzerinde durduğumuz ve çözüm 

geliştirmeye çalıştığımız sorun yangınların fark edilip müdahale edilmesi durumudur.  

Teknolojinin bu kadar ilerlediği zamanda yangın ihbar mekanizmalarının ilkel olması bizi 

bu projeyi yapmaya sevk etmiştir. Günümüzde orman yangınları orman idaresine ait yangın 

kulelerinde görev yapan görevlilerce, uçak ve helikopterlerin uçuşları sırasında, kamu 

kuruluşları ve vatandaşların ihbarıyla tespit edilir ve söndürme çalışmaları başlatılır. 5 

Bu durum ise yangına müdahaleyi geciktirmektedir. Aynı zamanda yangını belirlemede de 

yüzde yüz bir çözüm değildir. Ormanlarda sürekli gözcülük eden birileri yoktur. Geniş orman 

alanlarına gözcülük edebilecek çok sayıda insan görevlendirmekte hem çok zor hem de 

maliyeti yüksektir. Ayrıca insan gücünün kullanıldığı birçok işte gücün azaldığı ya da bittiği 

zaman iş aksamaktadır. Bir örnekle sorunu pekiştirmek gerekirse. Yangını pikniğe giden bir 

vatandaş görüyor. 177 ihbar hattını arıyor. Görevliler acil bir şekilde olay yerine gelip 

                                                           
4 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/2020de-3-bin-orman-yangini-cikti-20-bin-hektar-alan-
kul-oldu/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber 
 
5 https://www.egeorman.org.tr/orman-yanginlari.aspx 
 

Görsel 1 Görsel 3 Görsel 2 

Şekil 1 Orman Genel Müdürlüğü için yangın söndürme 
helikopterinden gönderilen görüntü 

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/2020de-3-bin-orman-yangini-cikti-20-bin-hektar-alan-kul-oldu/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/2020de-3-bin-orman-yangini-cikti-20-bin-hektar-alan-kul-oldu/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
https://www.egeorman.org.tr/orman-yanginlari.aspx
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müdahale ediyor. Bu örnekte sorun şudur. Vatandaş 

yangını tesadüf eseri görmüştür. Orman yangını 

gibi büyük bir felaketi tesadüflere bırakamayız.  

Orman Yangın müdürlüğü insanız hava araçları ile 

gözlem yaptığında ise askeri amaçlı üretilen ve 

yüksek irtifada uçan İHA’lardan net bilgi 

alınamamaktadır. İha’lardan gelen görüntülerde 

gökyüzünde oluşan dumanın bir kamyonun 

ardından yükselen toz bulutu mu yoksa yangın 

başlangıcı mı olduğu veya yangının yönü ve yoğunluğu anlaşılamamaktadır. Gözlem 

doğrulama için yangın söndürme helikopterlerinden destek alınmaktadır. Bunun ise 1 saatlik 

uçuş maliyeti 30.000 tl’dir. Bu mevcut geliştirdiğimiz yönteme göre hem pahalı hem de daha 

geç işlemektedir.  

 

Tablo 1 Yanan Alan Miktarı 

Tablo 1 deki verilere dayanarak yılda 3000 aşan yangın sayısı ve yanan 30000 hektar alan 

sorunun önemini göstermektedir. Acilen bir çözüme gidilmelidir. Biz de bu sorunları göz 

önüne alarak insan gücüne ihtiyaç duymayan, enerjisi bitmeyen akıllı bir orman yangını 

gözlemcisi ve ihbarcısı olacak bir drone yapmaya karar verdik. 

3. Çözüm  

Teknolojinin gelişmesiyle orman yangınlarına müdahale hızlanmıştır. Orman 

yangınlarıyla mücadelede insansız hava ataçlarının aktif olarak kullanılmaya başlanması, 

sahadaki başarının artmasında etkili oldu. Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003 yılında 40 

dakika olan yangına müdahale süresi 2019 yılında 12 dakikaya kadar indirildi. 2023 sonunda 

bu sürenin 10 dakikanın da altına çekilmesi bekleniyor.6 Burada şunu görmeliyiz ki insansız 

hava araçlarının kullanımı birçok alanda olduğu gibi yangın söndürme konusunda da çok 

ciddi bir başarı sağlamaktadır.  

Bizde bulut altı uçacak, helikopter gibi kalkıp olay yerine gitmeden sürekli gözlem 

yapacak, yangın tespiti ve ihbarı yapacak, son teknolojik donanımlara sahip bir drone 

yapmaya karar verdik. Yukarıda anlattığımız problemlerin çözümüne yönelik bir insansız 

hava aracı dronu tasarladık. Gözcü ve ihbarcı olan dronun problemi çözümlüyor olması 

çalışmalarımızın sıralı ve doğru olmasının sonucudur.  

                                                           
6 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/orman-yanginlariyla-mucadeleye-teknolojik-imza/1903298 
 

Tablo 1 

Şekil 2 Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir 
İHA’dan gelen görüntü 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/orman-yanginlariyla-mucadeleye-teknolojik-imza/1903298
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Gözcü dronumuz ormanda devriye uçuşları yapacaktır. Dronun kamera sistemi olduğu 

için devriye sırasında bir yangın başlangıcı gördüğünde hemen fotoğrafını çekip veya kısa bir 

vido görüntüsü alıp ilgili kurumlara bildirecektir. Bunu da yapay zeka programları ile 

yapacaktır. Dronun üzerinde bulunan GPS sistemiyle dronun koordinatlarını bilmek mümkün 

olacaktır. Bu da yangını daha başlangıç seviyesindeyken bilinmesine yardımcı olacaktır. Bu 

sistem dronun ihbarcı özelliğini göstermektedir. Dronun devriye gezdikten sonra insan gücüne 

gerek kalmadan otonom şekilde şarj istasyonuna dönecek şekilde olması tasarruflu ve 

kullanımı kolay olduğunu göstermektedir. Ayrıca orman gibi zor arazi şartlarında dronun 

görevini kesintisiz sürdürebilmesi için şarj olması gereklidir. Devriyesi bitip şarj istasyonuna 

döndüğünde temassız bir şekilde şarj olacaktır. Bunun için ayrıntısını yöntem kısmında 

açıklayacağımız bir manyetik şarj istasyonu tasarlayıp yaptık. (Görsel 6) 

4. Yöntem  

İnsansız hava aracı çeşitlerinden biri olan dronu nasıl tasarladığımızı, nasıl bir prototip 

oluşturduğumuzu bu bölümde ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Ayrıca gözcü dronumuzun 

temassız şarj olabilmesi için geliştirdiğimiz şarj istasyonun yapımını anlatacağız. Yöntem 

kısmını 5 alt başlık altında inceleyeceğiz. 

a) Dronun 3 boyutlu çizimi  

Dronun çizimini SOLIDWORKS 3 boyutlu çizim programı ile yaptık. Bu programı 

kullanabilmek için eğitimler aldık. 7 Bu eğitimlerin sonunda uluslararası yeterlilik sınavına 

CSWA girdik ve başarılı olduk. 2020 yılında Türkiye’de CSWA sertifikasına sahip en genç 

çocuklar biziz. (Görsel 4-5) Bu programın kullanımı çok rahattır. Çizimi yaptıktan sonra 

parçaların montajı, ağırlık analizlerini yaptık. Ayrıca Flow Simulation adlı testten geçirerek 

dronun hava akımı analizlerini yaptık. Programın bize sunduğu yenilik ve özelliklerle 

dronumuza istediğimiz gibi eklentiler yapıyoruz.  

 
 

b) Dronun temassız şarj sistemi (Muhammed Bera Cansız) 

Dronun insan gücüne ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi için kesintisiz bir enerjiye 

sahip olması gerekir. Günümüzde dronların havada kalma 

süreleri en fazla 4 saattir. Bu da dronların insan gücü ile şarj 

edilmesini gerekli kılmaktadır. Bizim tasarladığımız ve 

geliştirmeye çalıştığımız temassız manyetik şarj istasyonu 

dronun nöbetleşe bir şekilde insana gerek duymadan kendisine 

verilen görevi sorunsuz yerine getirmesini sağlamaktadır. Şarj 

istasyonu yaparken güneş panelleri, lityum iyon piller ve 

manyetik şarj sistemi kullandık. Evde minik bir şarj istasyonu 

                                                           
7 Eğitimi  Esenyurt Bilsem Aspanda Stem Atölyesinde  TEKYAZ Tasarım Yazılım Sponsorluğu ile aldık 

Görsel 6 

Görsel 4 Görsel 5 
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yaptım. Güneş panelini 9 volt pille bağladım. Buzzer, diyot ve kablo kullanarak bütün sistemi 

manyetik alan için oluşturduğum bakır telli dairelerle birleştirdim. Ucu mavi lede bağladığım 

manyetik devreyi sisteme yaklaştırıldığında led yanmaktadır. (Görsel 6)  sonrasında 

yaptığımız drone prototipi şarj etmesi için bu istasyonu biraz daha geliştirdik. Bobinlerin 

sarım sayısını artırarak, diyot yerine şarj modülü kullanarak daha verimli bir şarj istasyonu 

elde ettik. Pandemi sürecinde malzeme temini geciktiği için yaptığımız deneyler sınırlı 

olmuştur. Finale kadar daha gelişmiş bir şarj istasyonuyla sunumumuzu gerçekleştireceğiz. 

c) Prototip Drone oluşturmak (Muhammed Bera Cansız)  

Yaptığımız deneysel drone malzemeleri: (malzemeleri akrabamızın bozulup atılan dronundan 

elde ettim) 

          4 adet fırçalı jet motor 

          1 adet uçuş kontrol kartı 

          Kamera ve kamera modülü 

          Alıcı anten 

          Frame (drone gövdesi) için PLA Filament 

          Kablolar 

          4 adet küçük pervane 

          1 adet güç girişi 

          3,7 voltluk 1800mAh pil 

Aldığım Dronun gövdesi kırık olduğu için önce evimdeki 3D yazıcıdan bir frame yani 

gövdeyi bastırdım. Sonrasında framenin altına uçuş kontrol kartı üstüne de kamera modülünü 

monte ettim. Daha sonra motorları, anteni, güç girişini, kamera modülünü ve birkaç led 

bağladım. Kamerayı kamera modülüne bağlayıp motorları yerlerine taktım. Gövdeyi kapatıp 

iniş takımlarını ve pervaneleri ekledim. En sonunda kablosuz şarj için bobini bağladım. 

Uygun pervane bulamadığım için uçmadı ancak motorları çalıştı.  

d) Animasyon (Amir Hossein Safarinejad) 

Teknofest finalinde 

projemizin sunumu yapmak 

ve İl-Sak’ı yaparken 

karşılaşabileceğimiz sorunları 

belirlemek için Adobe After 

Effects programı ile bir 

animasyon hazırladım. Hazırladığım animasyonda projemizde 

karşılaşabileceğimiz alt problemleri tespit etmiş olduk. Bu 

problemler; 

i) Dronun şarjı azaldığında bunu algılayıp şarj istasyonuna 

dönmesi, (mission planer) 

ii) İniş yapacağı pist alanını doğru seçmesi, (mission planer, rasperry pi, keras 

tensorflow)  

iii) Li-po bataryanın temassız şarjı,  

iv) Yangını otonom tespit edebilmesi, rasperry pi, keras tensorflow)  

v) Tespit ettiği yangını merkeze nasıl ileteceği (RFD900x telemetri 40 km menzilli) 
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e) Dron’un İnşası için testler (Amir Hossein Safarinejad) Animasyondan elde ettiğimiz 

tecrübe ile projemiz için dronda kullanacağımız malzemeleri belirledik. Burada 

anlatılanlara göre dronun ağırlığının en az iki katı kadar itki oluşturmamız gerekmekte. 

 

Atölyemizde olan malzemelerle motor 

testleri yaptım. Danışman öğretmenimizin 

hazırladığı deney düzeneğini kullanarak güvenli 

mesafeden motorların ve pervanelerin 

oluşturduğu itki gücünü inceledik. Bulduğumuz 

değerler aşağıdadır. Deneyimizde 30’luk ESC 

kullandık ancak motorun kullanım önerisinde 

40’lık ESC tavsiye ediliyordu. Bu yüzden 3’e 

bölüp 4 le çarpacağız sonrasında bulduğumuz değerleri. Ancak motorun çok ısındığını 

gözlemledik. Ancak bir motor ile 826 gram toplamda 4 motorla 3300 gramlık bir itki 

oluşturacağız. Bu da 1650 gramlık bir dronu gözlem amacıyla uçurabilmemizi sağlayacak.  

RaceStar motor - 6034 Pervane 370 gram 

RaceStar motor - 8060 Pervane 500 gram 

SunnySky motor - 6034 Pervane 350 gram 

SunnySky motor - 8060 Pervane 620 gram 

Son olarak bataryamızın bir motoru ne kadar süre ile çalıştırdığını ölçtük. SunnySky 

motorumuz - 8060 Pervane ile 2200 Mah 3s lipo bataryada 450 gr itkiyi ancak 1 dakika 56 

saniye üretti. Biz de Final aşamasına kalırsak daha büyük bir batarya kullanacağız.  

f) Li-Po bataryanın temassız şarjı (Muhammed Bera Cansız)  

Prototip hazırlarken kullandığımız sistemle Li-po bataryayı şarj etmek istedim ancak 

Li-po bataryanın ayrıca bir de balans kısmı olduğunu fark ettim. Bu yüzden kablosuz şarj 

olabilmesi için neler yapabileceğimi araştırmaya başladım. Amerika’da Powerpad isimli 

firmanın ürettiği sistemi gördüm. 

Li-Po  

Gens 2200 

mAh 3s 1 203.000 g 

ESC Skywalker 30A 4 172.696 

Kumanda 

Alıcısı 

Radiolink 

R12DS V1.1 1 15.600 g 

Motor 

Sunnysky 

X2216 - 

5KV1800 II 4 375.360 

Drone 

Gövdesi F450 1 270.000 g 

Kumanda 

Radiolink 

AT10 2.4 GHz 1 - 

Ardupilot 

Arducopter 

Apm 2.8 FCC 1 38.205 g 

autopilot  bağlanması 1 27.330 g 

2.Telemetri  

RFD 900x 2 

Büyük 1 74.130 g 

GPS 

Powered by 

Ublox M8N 1 31.940 g 

Ardupilot Yeri 1 14.402 g 

Raspberry 

Pi 4 Raspbian 1 45.000 g 

Yekun - - 1.596.213  

Şekil 3 Karşımda Aspanda 
Minikler Takımı deney 
düzeneğini hazırlarken ben de 
hassas tartı ile ağırlıkları 
ölçüyorum 
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  Ben de şarj cihazını da dronun üzerine eklemeye karar 

verdim. Bu sayede güneş panelinin şarj ettiği aküden gelen 

enerji dronun bataryasına dengeli bir şekilde 

yüklenebilecek. Ancak 12 V ile çalıştığı için bu aşamada 

çalıştıramadım. 376 gram ağırlığındaki bu ürünü 

dronumuza dış kabuğunu söküp takacağız ki fazla ağırlık 

yapmasın. 

5) Yenilikçi ( İnovatif) Yönü 

Projemizi diğer projelerden ayıran en belirgin kısmı birçok işlevin insansız olarak otomatik 

gerçekleşmesidir. Bunların en başında temassız manyetik şarj özelliğidir. Bu sayede piyasadaki 

bütün dronlardan ayrılmaktadır. Bu konuda Rusya’ da GET isimli şirket bir araştırma yapmış. 
8 manyetik alan oluşturularak dronu havada şarj ediyorlar.  

Bizim fikrimizle uyuşmaktadır. Bizim dronumuzda şarj istasyonuna otonom dönüş yaparak 

kendini temassız şarj etmektedir. Şimdi ortaokul öğrencileriyiz. İleriki yıllarda projemizi bu 

yönde yani dronu havadayken şarj etmeyi hedefliyoruz. Birçok proje örneğine baktık. Başka 

drone projeleri ile karşılaştık fakat ilkokul/ ortaokul projelerinde bu kadar donanımlı bir projeye 

rastlamadık. Bizim gözcü dronumuz GPS sistemiyle haber mekanizması projenin 2021 

teknolojisine ne kadar uygun olduğunu göstermektedir. Yapay zeka sayesinde görüntüyü 

algılama ve işleme özelliği diğer bir yenilikçi yönüdür. Pandemi koşullarında hedeflediğimiz 

gerçek dronun bir kısmını yapmış bulunmaktayız. Ayrıca projemizi yetiştirmek amaçlı 

yaptığımız prototip drone bile halihazırda uçabilmekte, temassız şarj olabilmekte ve görüntü 

alıp kaydedebilmektedir. Finale kadar gerçek boyutlardaki dronumuz bitmiş olacaktır. 

Okulların açılmasıyla birlikte dronu toparlamamız hız kazanmıştır. Ayrıca drone toplama 

eğitimi almamız da çok işimize yaramıştır. Drone kamerasının gece görüşü özelliği sayesinde 

ise ormanlar sadece gündüzleri değil geceleri de gözetlenerek 

olası yangınlar bildirilecektir. 

Şunu da belirtmek isterim. Danışman öğretmenimizin 

yönlendiresiyle online eğitim veren kurumlardan drone 

alanında eğitimler aldık. Sertifikalar görselde vardır. Drone 

toplama atölyesi, drone kodlama atölyesi ve en son olarak 

katıldığımız drone simülasyon eğitimi bunlardan bazılarıdır. 

6) Uygulanabilirlik 

Projemizi iki koldan yürütmekteyiz. İlk etapta deneysel olarak bir prototip drone ve 

temassız bir şarj istasyonu yaptık. Diğer yandan gerçek boyutlarda bir drone yapabilmek için 

çalışmalara başladık. Bu proje sayesinde Orman Genel Müdürlüklerinin orman yangınlarında 

erken haberdar olması ormanların güvenliğini artıracaktır. Orman görevlilerin ve itfaiyecilerin 

hizmet kalitesini artıracaktır. Mevcut şartlar altında proje ticari bir ürün olmaya gayet uygundur. 

Seri üretime geçildikten sonra başta Orman Genel müdürlükleri olmak üzere otomatik bir 

yangın ihbar mekanizmasına gerek duyacak tüm kuruluşlarda kullanılabilir. Yerli ve milli bir 

                                                           
8 https://www.donanimhaber.com/Dronelar-havadayken-kablosuz-olarak-sarj-edilebilecek--103369 
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ürünün yurtdışı piyasasına açılması da hem bir gelir kaynağı olmakta hem de ülkemize prestij 

kazandırmaktadır. 

Ayrıca gözcü drone istenilen şekilde kodlanırsa kontrolsüz ağaç kesimlerinde ve yasak 

avlanmada bile rahatlıkla kullanılabilir. 

 

7) Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Proje zaman planlamasına uygun şekilde projemizi yapmaktayız. Proje prototipini 2 ayda 

bitirdik. Manyetik sarj istasyonunu da prototip olarak bitirdik. Küçük voltajlı pilleri şarj 

edebilmektedir. Maliyet hesaplamalarını hem evde yaptığımız prototip hem de gerçek drone 

için yaptık. 

Prototip maliyeti                           Gerçek drone maliyeti 

      
 

8) Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

Projemizin hedef kitlesi orman yangınlarından sorumlu kurum ve kuruluşlardır. ‘orman 

yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkında 

yönetmelik’ mevzuatına göre yangın çıktığını haber alan Orman Bölge Şefliği elemanları; 

yangının yerini ve çıkış saatini derhal Devlet Orman İşletme Müdürlüğüne haber verirler.9 Bu 

mevzuata dayanarak hedef kitlemiz öncelikli olarak Orman Bölge Şefliği ve Devlet Orman 

İşletme Müdürlüğüdür. Devlet Orman İşletme Müdürlüğünce de yangın haberi:  0rman Bölge 

Başmüdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğüne, Valiliğe, Kaymakamlığa, Cumhuriyet 

                                                           
9 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.712520.pdf 
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Savcılığına, Alakalı askeri birlik komutanlıklarına bildirilir. Saydığımız bu kurumların orman 

yangınlarıyla ilgili birimleri bizim projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

9) Riskler 

Risk ve Çözüm Tablosu 

   Riskler  Çözüm  

Dronun temassız şarj istasyonu alanına tam 

yerleşememesi. 

Yedekte bulunacak drone devreye girecek, 

bölgeye bir ekip gidip durumu düzeltecektir. 

Donanımsal arızalar Yedekte bulunacak drone devreye girecek, 

bölgeye bir ekip gidip durumu düzeltecektir. 

Sistemin zorlu hava koşullarından etkilenmesi. Güçlendirmeler yapılabilir. İlgililer müdahale 

eder. 

Olasılık / Etki Matrisi 

 

 Risk Puanı = Etki X Olasılık 

10) Kaynaklar  
 

1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/400203 

2. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsans%C4%B1z_hava_arac%C4%B1 

3. https://www.promodelhobby.com/blog/icerik/drone-nasil-yapilir-drone-yapimi-gerekli-malzemeler 

4. https://www.donanimhaber.com/Kablosuz-sarj-teknolojisi-nasil-calisiyor--97011 

5. https://www.webtekno.com/kablosuz-sarjin-normal-sarja-gore-avantajlari-nedir-dogru-kablosuz-sarj-cihazi-nasil-secilir-h55755.html 

6. https://shiftdelete.net/kablosuz-sarj-teknoloji-nasil-calisir 

7. https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/lityum-iyon-pillerin-performansi-manyetik-alanla-artacak/17389#ad-image-0 

8. https://www.donanimhaber.com/Dronelar-havadayken-kablosuz-olarak-sarj-edilebilecek--103369 

9. https://www.rapidtables.com/calc/electric/mah-to-wh-calculator.html 

10. https://blog.oyuncakhobi.com/dji-dronlarda-eve-donus-rth-fonksiyonunun-nasil-calistigini-kesfedin/ 

11. Drone Nasıl Yapılır? Kendi Drone'unuzu Kendiniz Yapın! (robotistan.com) 

12. http://www.droneyapimi.com/drone-hangi-parcalardan-olusur/ 

13. FPV Drone Parçaları Nelerdir? Bir Dronun Anatomisi - Drone Bloğu 

14. https://muhendisgelisim.com/esc-nedir/ 

15. https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/drone-icin-motor-esc-ve-batarya-secimi-nasil-yapilir-elektrikport-akademi/21907#ad-
image-0 

16. https://blog.ofix.com/rapor-hazirlama/ 

No Risk Tanımı Etki       Olasılık Risk 

Puanı 

1 Dronun internet 

bağlantısının kopması 

2       (2)nadiren gerçekleşebilir 4 

2 Dronun yere düşmesi. 3 (1)Çok nadiren gerçekleşebilir 3 

3 Dronun temassız şarj 

istasyonu alanına tam 

yerleşememesi. 

2 (2) gerçekleşebilir 4 

4 Donanımsal arızalar 3 (1)Çok nadiren gerçekleşebilir 3 

5 Sistemin zorlu hava 

koşullarından etkilenmesi. 

2 (1) Nadiren gerçekleşebilir 2 
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