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Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sadece Türkiye için değil bütün dünya için küresel bir beka sorunu haline gelen, dünyanın 

geleceğini birinci elden tehdit eden küresel ısınmanın artmasına neden olan, habitatı olan ormanlarda 

yaşayan milyonlarca türü tehdit eden orman yangınlarına karşın “The Detectors” ekibi olarak 

“Hydrafucus” projesi geliştirilmiştir. Sadece 2021 yılında binlerce hektar orman yok Türkiye’de yok 

olmuştur. Yangınların söndürülme işleminde kahraman itfaiyelerimiz ve yüksek teknoloji bir 

noktada çaresiz kalmış ve bir sürü ormanlık alan alevlere teslim olmuştur. Bu projenin üzerine inşa 

edildiği düşünce ise droneların sadece bir destek ekipmanı olarak hasarın tespiti ve yangının yönünü 

tespit etmek dışında da kullanılabileceğiydi. Bize göre yangınlara karşı asıl çözüm “yılanın 

büyümeden kafasının ezilmesi” idi. Eğer yangınların erken tespiti mümkün olursa bu hasarlar 

önlenebilirdi. 

 

Bu amaç için geliştirilen “Hydrafucus”, üzerinde bulunan yangın alglayıcı kamera ve kızılötesi 

mödülü sayesinde orman yangınlarını tespit edecek ve yetkili birimlere anında sinyal gönderecektir. 

Bu görevini daha uzun süre gerçekleştirebilmek için oksijenden çok daha az yoğun bir gaz olan 

helyum balonlarıyla ağırlığını azaltarak, havada daha uzun kalacağı bir sistem geliştirilmiştir. 

Ağırlık merkezini değiştirmeyecek şekilde konumlanan 4 helyum balonu bu işlevi yerine 

getirecektir. “Hydrafucus” bulundurduğu GPS modülü sayesinde de nokta atışı lokasyon bilgisini 

görevlilere ulaştıracaktır. Hydrafucus 2 bataryaya sahiptir. Birinden güç çekerken diğerini üzerinde 

bulundurduğu solar panellerle şarj edecektir, böylece görev süresi uzar ve doğaya duyarlı hale gelir. 

Tamamen otonom sürüşe sahip bir insansız hava aracı olan  “Hydrafucus”, dört motorlu bir 

quadcopterdir. Motorlar “SunnySky X3108S 720 kW” fırçasız motorlar olup Gens 5300 li-po 

bataryaları enerji depolama için kullanılacaktır. Solar paneller ile 2 bataryayı sırayla doldurmak 

amaçlanır. Uçuş kartı olarak Pixhawk tercih edilmiştir. Yangın tespiti için kullanılacak olan kamera 

ve kızılötesi modül, Raspberry Pi aracılığıyla denetlenecektir. Yazılımın arka plan dilinde java ve 

python kullanılacaktır. 

 

Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Orman yangınları günümüzde hem Türkiye hem de diğer dünya ülkeleri için çok büyük bir sorundur 

ve ilk müdahalenin yapılmasında genellikle geç kalınması sonucu geniş alanlara yayılıp çevreye 

zarar vermektedir. İlk müdahalenin gecikmesindeki ana sebep, duman ve kıvılcımların geniş 

alanlara yayılmadan fark edilmesinin zor olmasıdır. Türkiye’de her yıl yaklaşık 7 bin hektar orman 

yok olmaktadır ve bu ormanların geri kazanılması onlarca yıl sürmektedir. Bu durumdan en çok canı 

yanan illerimiz ise Akdeniz Bölgesi’ndeki Antalya ve Ege Bölgesi’ndeki İzmir’dir. 
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Şekil 1. Türkiye’deki bölgelerin orman yangınlarına hassasiyet dereceleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de 1994-2002 yıllarında meydana gelen orman yangınlarının sayısı şu şekildedir:  

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Yanan 
Alan 

38.128 7.676  14.922 6.316 6.764 5.804 26.352 7.394 8.513 

Yangın 
sayısı 

3.239  1.770 1.645 1.339 1.932 2.075 2.352 2.631 1.471 

Son yıllarda bu rakamlar maalesef gittikçe artış göstermiştir. 

 

Oluşan bu orman yangınları, iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden olan küresel 

ısınmayı tetiklemektedir. Küresel ısınmaya neden olan etkenlerin en başında atmosferde bulunan 

CO2, CH4 (metan), N2O (azot oksit), CFC (flora klora karbonlar) vb. gazlarının artışı gelmektedir. 

Her yıl çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan orman yangınlarında CO2, CO, CH3COOH, CH3OH 

vb. zararlı gazlar bulunur ve bu gazların çevreye gereğinden fazla yayılması doğaya oldukça zarar 

vermektedir. 
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Günümüzde orman yangınlarının tespiti için çeşitli çözüm önerileri ve yöntemler 

bulunmaktadır. Önemli olan bunların uygulanabilirlik ve işlevsellik düzeyidir. Geçmiş yıllarda 

Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’na katılan T3-16870-145 ID’li takımın “Görüntü 

İşleme Teknolojisi ile Erken Orman Yangın Tespiti” adlı proje buna bir örnektir. Görüntü işleme 

yöntemiyle yangın gözetleme kulelerine yerleştirilen kameralarla ormanlık alanları gözetlemeyi 

planlayan bu proje, her kuleye bir kamera yerleştirildiğinde maliyet açısından uygun olmamaktadır. 

Kuleler arasındaki mesafe göz önünde bulundurulduğunda ateş ve duman belirli bir alana 

yayılmadan fark edilemeyebilir. 

 

Bunun yanı sıra orman yangınları tespiti için duman, gaz ve ısı dedektörü gibi yöntemler 

kullanılmaktadır. Fakat duman, gaz ve ısı tespiti yapan bu dedektörler aynı şekilde duman ve 

kıvılcımlar geniş alanlara yayılmadan yangını fark edememektedir. Bu erken tespit yapılamamasına 

neden olmaktadır. 

 

 

 

Çözüm  

 

“Hydrafucus” projesinin çözüm olarak yapıldığı problem olan orman yangınlarının 

temelinde erken tespitin yapılamaması yatar. Bu nedenle eğer yangınlar daha kıcılcım veya küçük 

bir ateşken otomasyon ve insansız bir sistem ile tespit edilebilirse erken müdahale de sağlanılabilir. 

Bunun için günümüzün gelişmekte olan drone teknolojisinden faydalanmak mantıklıdır. Böylece 

yangın tespit edebilien kamera çok daha fazla alanı aynı anda tarayabilir.  

 

 

 

 

“Hydrafucus” yangın tespit süreci 6 partta incelenebilir.  

 

1Droneların her biri belli bir ormanlık alan parselleyecek şekilde yerleştirilir.  

2Her drone bu alanı efektif bir şekilde tarayacak ve bu hava sahasından sorumlu olacaktır.  

3Drone renk tespit etme ve görüntü işleme yöntemlerinin ikisi de uygulanır. 

4İki durum da sağlanıyorsa telemetri aracılığıyla merkeze(yetkiliye) sinyal gider. 

5Bu sinyal GPS değerini de içerir.  

6Böylece yangın büyümeden müdahaleye izin verilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Yöntem 

 

 
Solidworks programı kullanılarak “Hydrafucus”un katı modellemesi ve simülasyonu 

yapılmıştır. Önce çöp şiş ve balsa ağacı plakaları ile denemeler yapılmıştır. Motor tercihi; ağırlığı 

fazla olmayan, planlanan 2-3 kg ağırlığı kaldırabilecek, fiyat-performans oranı yeterli iyi bulunan 

“SunnySky X3108S 720 kW” brushless motordan yana kullanılmıştır. Drone gücünü 2 adet lipo 

5300 mAh bataryadan almaktadır. Bataryalardan biri kullanılırken diğeri Hydrafucus’un üzerine 

yerleştirilen solar panelle şarz edilecektir.Bataryaların 2 tane olması ağırlığı artırarak hızı düşürse 

de, havada daha uzun süre kalmak en iyi yöntem olarak belirlendiğinden hız performansından 

vazgeçilmiştir. Ana uçuş modülü olarak otonom sürüş imkanı tanıyan Pixhawk tercih edilmiştir. 

Solar paneller ise ek beyin niteliği taşıyacak Raspberry Pi ile kontrol edilecektir. Gövde bütün diğer 

özellikler belirlendikten sonra 3D yazıcıdan çıkarılmıştır. Ağırlığın azaltılması için her parça %100 

yoğunlukta basılmamıştır. Drone başarı ile çalıştırıldıktan sonra görüntü işleme için kesin sonuç 

almak adına kamera ve kızılötesi modülü birlikte kullanılmıştır. Kameraya yangın görüntüleri 

tanıtılmış, kızılötesi modülüne ise gerekli sıcaklık değerleri girilmiştir. Yazılım için java/python 

tercih edilmiştir. Kızılötesi ve kameranın ortak olarak tespit ettiği durumlarda “yangın” sinyali 

gönderilmek üzere ana kart kodlanmıştır. Yer çekimi etkisini azaltmak için droneun etrafına 4 adet 

simetrik şekilde helyum balonları yerleştirilmiştir. Böylece “Hydrafucus”un yerden yükselmek ve 

havada kalmak için harcadığı enerji azalacaktır. 
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Renk Ayırt Edici Yazılım: 

 

 
Bu yazılım sayesinde Raspberry Pi işletim sistemi üzerinden kontrol edilen HD çözünürlükte 

Raspberry Pi destekli kamera modülü ile farklı renkler arasında turuncu, kırmızı ve sarı renkler %97 

oranında başarı ile tespit edilmiştir.  

 

1.partta gerekli dokümantasyonlar Raspberry Pİ kütüphanesinden çekilmiştir.  

2.partta eğer belirlenen bir risk yoksa loopa alınarak tarama işlemi döngüye alınır.  

3.partta ana renkler olan red blue green işlemciye tanıtılmıştır.  

4. partta kameranın çözünürlüğü, loop hızı, büyüklüğü atanmıştır. 

5.partta kameradan alınan görüntülerin data base e işlenmek için aktarılmasını sağlamıştır. 

6.partta görüntülerin renklerine göre haritası çıkarılmıştır. 

7.partta renklerin tonlarının daha ayrıt edilebilmesi için alt ve üst sınırlar tanımlanmıştır. 

8. partta renk-resim eşleştirilmesi tamamlanmıştır.  

9. part elde edilen sonucu yansıtır.  

10. partta döngü biter ve bu döngü saniyede 30 kez tekrarlanır. 
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Drone Yazılımı: 
“Hydrafucus”un 4 motorunu kontrol eden, otonom sürüşünü sağlayan ve telemetri, GPS vb. alt birimlerini 

kontrol eden Pixhawk “Ardupilot” üzerinden kodlanmıştır.  

 

 

 
 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dünya genelinde yangınların önceden tespiti için genel olarak gözlem kuleleri kullanılmaktadır 

ki bunların efektifliği de yangınların artan sıklığı ve hasarı sebebiyle sorgulanmaya başlanmıştır. 

Sadece belirli gelişmiş ülkeler, droneları yangın sırasında durum tespiti için kullanmaktadır. 

“Hydrafucus” ise hasarların belirlendiği kısma değil, problemin çıkış noktasına ve zamanına 

odaklanır ve bu onu diğer çalışmalardan ayırır. Tamamen otonom olması sebebiyle insan 

gerektirmemesi de “Hydrafucus”un özgünlüğüne ön plana çıkarır.  
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Uygulanabilirlik  

Bu projenin geliştirilmesinin temel amacı maddi gelir sağlanması değildir. 10.475 TL gibi uygun 

masraf ile üretilebilecek dronelar, Orman Bakanlığının ayırabileceği bir fon ile kolaylıkla hayata 

geçecek Hydrafucus projesi sayesinde ormanların üzerinde uçmaya başlayabilir. 9. bölümde 

belirtilen ancak uygulanabilirliği büyük ölçüde etkilemeyen risklerin ortadan kaldırılması ile 

Hydrafucus en kısa zaman uygulanabilir. Bu projeyi uygulanabilirlik açısından aynı soruna çözüm 

bulan diğer düşüncelerden ayıran en temel olgu ekonomik veya sosyal herhangi bir zorluk 

oluşturmamasıdır.  

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Orman yoğunluğu fazla olan Türkiye, küresel ısınma ve iklim değişikleri sebebiyle artan orman 

yangınlarından en çok canı yanan ve çözüme en çok ihtiyaç duyan ülkelerden biridir. Orman 

yangınlarına, canlarını hiçe sayarak müdahale eden kahraman itfaiye görevlilerine bilgi veren 112 

acil çağrı merkezi çalışanları; bu projenin hedeflediği kitle konumundadır. Herhangi bir orman 

yangının tespiti sonucu elde edilen veriler (lokasyon vb.), acil çağrı merkezindeki görevlilere 

aktarılacaktır. Bu verilerden doğrudan faydalanacak olan itfaiyeciler de hedef kitlenin bir parçasıdır.  
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Riskler 

 

Hydrafucus projesini olumsuz etkileyebilecek gelişme olasılığı ve etkisi açısından 2 gruba  

ayrılmıştır.  

 

 

 Etkisi ve Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Riskler 

 

“Hydrafucus” görev sırasında olumsuz hava koşullarından ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir 

darbeye karşı savunmasız olacaktır. Bu durum “Hydrafucus”un çalışmasına ve efektifliğine zarar 

verebilir.  

 

Bu duruma çözüm olarak ileriye dönük, şase üzerine, bir dış kaplama montesi düşünülmüştür. 

Bu sayede olası zararların engellenebileceği öngörülmüştür. Kötü hava koşullarında(yağmur vb.) 

yangın oluşması Vandalizm dışında oldukça düşük bir ihtimaldir. Bu nedenle “Hydrafucus”ların bu 

tarz hava koşullarında kullanılması planlanmamaktadır.   

 

 

 

 Etkisi ve Gerçekleşme Olasılığı Kabul Edilebilir Derecede Riskler 

 

“Hydrafucus” projesinde drone üzerinde algılayıcı kamera ile görüntü işleme yapılmaktadır. 

Fotoğraf üzerinden görüntü işleme ile sistem geliştirilmiş ve alev rengindeki maddelerin yanlış 

alarma sebebiyet vermesinin önüne geçilmiştir. Ancak insanların mangal vb. yaktıkları ateşi de 

sistem yangın riski olarak değerlendirecektir.  

 

 Ormanlarda ateş yakılması uzun süredir yasalar doğrultusunda yasaklanmıştır. Bu nedenle 

de görece kontrollü olan kamp ateşi vb. ateşlerin de risk belirttiği ve bu durumların da kontrol altına 

“Hydrafucus”un görüşü sayesinde alınabileceği düşüncesi bu durum risk(eksik) olarak 

değerlendirilmemesine sebep olmuştur.  
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