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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya üzerinde küresel ısınmayla birlikte birçok ülkede orman yangınları meydana 

gelmiştir. Ülkemizde de buna benzer orman yangınları gerçekleşmiştir.  

Türkiye’de geçen yıl çıkan 2793 orman yangınından 178.000 hektar alan zarar gördü. 

Elde ettiğimiz verilerden bu yangınların 51.400 hektarlık alanın Muğla’da meydana 

geldiği görülmüştür.  

 

Ülkemizin konumu itibariyle orman alanlarının engebeli, sarp arazilerden oluşması, 

karayolundan ulaşımın imkânsız olmasından kaynaklı yangına yerinde, zamanında ve 

hızlı müdahale imkânı bulunmamaktadır. Ürettiğim proje ile konum ve arazi yapısı bir 

sorun olmaktan çıkacak ilk ve hızlı müdahale sayesinde büyük felaketler yaşanmasının 

önüne geçilecektir. Bu sayede dünyamızın akciğerleri olan orman alanlarının, evleri 

orman olan yaban hayvanlarının ve ekosistemin devamlılığının korunması sağlanmış 

olacaktır.   

 

Yangına anında ve hızlı müdahale etme amacıyla yerli ve milli üretim olan 

Kocaeli’nde tesisi bulunan TULPAR Research Labs lisanslı T10-C model Drone 

sürüler halinde belirlenen koordinatlarda devriye atacak ve ona monte edeceğimiz 

Ateş Algılayıcı Sensör Kartı (Flame Sensor), Yanıcı Gaz Sensör Kartı - MQ-2 ile 

dumanı ve ateşi algılayacak. Belirlenen hedefe ulaşan droneler üzerinde bulunan kollar 

ile her biri 1.3kg ağırlığında olan SUPER FİRE BALL Yangın Söndürme Bombalarını 

bırakacaktır. Büyük çaplı felaketlerin yaşanmasına engel olan bu droneler insansız 

müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra gerekli mercilere konum, saat vb. gibi bilgiler 

içeren dönütler verecektir. 

 

 

 

 

 

      

 

TULPAR Drone Paraşütleri           SUPER FIRE BALL      Yanıcı Gaz Sensör 

 

 
Yangın Sensörü 

 

Gerekli maddi destek sağlanması durumunda TULPAR Labs ile işbirliği içinde iki 

haftada prototip oluşturulacaktır.  
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma sorunuyla birlikte ülkemizde 178 bin 

hektar civarında, yani 1 milyar 780 milyon metrekare! Popüler ölçü ile ifade edecek 

olursak, yaklaşık 250 bin futbol sahası, tüm İstanbul'un yaklaşık 5'te 1'i büyüklüğünde 

bir alan yanarak yok olmuştur. (Greenpeace,2021)  

 

Ülkemizin de dâhil olduğu Akdeniz ikliminin hakim olduğu coğrafyada yağışlar 

genelde kış aylarında gerçekleşir. Bu iklim tipinde, yazları kurak ve sıcak geçer. İklim 

değişikliği ve buna bağlı olarak şiddeti artan kuraklığın etkisinde kışları alınan yağış 

miktarı azalmakta, sıcaklıklar artınca da bağıl nem oranı düşmektedir. Akdeniz 

coğrafyası için özellikle kar yağışları çok önemlidir. Barajları, gölleri, nehirleri 

besleyen kar yağışı giderek azalmakta, kar sınırı sürekli yukarı kotlara doğru 

çekilmektedir. Daha az kar yağışı, yağan karın da hızla erimesi hidrolojik kuraklığa 

neden olmakta, buna bağlı olarak akarsularda ve akiferlerdeki su seviyesi giderek 

düşmektedir. Su seviyelerinde yaşanan azalmayla toprak da hızla kurumaktadır, toprak 

nemi hızla düşmektedir. İklim değişikliğinin sebep olduğu bu olumsuz koşullarda, en 

ufak bir kıvılcımın yangınlara neden olduğu ve bu yangınların çok kısa sürede hızlı bir 

şekilde yayılabildiği bilinmektedir.( YILDIZ, D. & ÖZGÜLER, H. Kuraklık, Orman 

Yangınları ve Ekosistem Dengesi.)  

 

Orman yangınlarına hazırlıklı olmada doğru bilgi üretimi ve bilginin güncel tutulması 

ancak güncel bilgi teknolojileri ile mümkündür. Yangından etkilenebilirliğin 

belirlenmesinde ve risk analizlerinin yapılması ve güncel tutulması aşamasında da 

hızlı ve doğru veri akışı ve bu verilerin birlikte analizi önem taşır. Uzaktan algılama 

verileri bu bağlamda önemli bir veri kaynağıdır. (Musaoğlu, N. & Yanalak, M. Orman 

Yangınlarının Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Katkıları) 

 

 

3. Çözüm  

Özellikle hava sıcaklığının en yüksek seviyelere ulaştığı yaz aylarında, orman 

yangınları da artış gösteriyor. Hem doğal hayatı hem de ekosistemi olumsuz etkileyen 

orman yangınlarını ise alınacak önlemlerle engelleyebiliriz. Ülkemiz arazi yapısının 

çok engebeli olması ve mevcut havadan müdahale araçlarının yetersiz olmasından 

dolayı ormanlarımız da her geçen gün yok olmaktadır. Projemiz ile bu yangınlara hızlı 

ve ilk müdahale ile en aza indirgemeye çalıştık. Sürü halinde devriye gezen 

dronelarımıza yangın ve gaz sensörü monte edilecek. Algıladığı duman/yangına 

üzerinde bulundurdukları yangın söndürme bombalarını bırakacaklardır. Böylelikle ilk 

ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş olacağız. İlgili birimlere kamera görüntüleri ve 

konum anında iletilecektir.  
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Protopimizin alt, ön ve üstten görünümüdür. 

 

4. Yöntem 

Araştırmamızda ürün tasarımı yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanmamızın 

sebebi projemizin içeriğine uygun olmasıdır. Proje Arduino kartlar, drone motoru ve 

pervanesi hariç tamamen yerli ve milli olarak oluşturulacaktır. Tasarımı tamamen bize 

ait olup yazılım kısmı TULPAR Labs tarafından yapılacaktır. 

 

İlk olarak geçen yıl ülkemizde ve özellikle bölgemizde meydana gelen büyük çaplı 

orman yangınlarının söndürülememe nedenlerini araştırdık. Engebeli arazi yapısı, 

karayolundan ulaşım imkânının olmaması ve yeterli sayıda havadan müdahale 

araçlarının bulunmamasından dolayı yangınların kontrol altına alınamadığı sonucuna 

vardık. “Yangına ilk ve hızlı müdahale nasıl gerçekleştirilebilir?” problem durumunu 

oluşturduk. Yenilikçi bir ürün olan drone teknolojisi ile robotik kodlama alanından 

yararlanarak bir çözüme varabileceğimizi gördük. Tinkercad programından üç boyutlu 

bir drone tasarımı gerçekleştirdik. Ortamdaki duman ve ateş miktarını nasıl 

ölçebiliriz?” problem durumunu oluşturduk. Altı kısmına yerleştireceğimiz Arduino 

duman/ateş algılayabilen sensör sayesinde problem durumunu çözebileceğimizi 

gördük. Ve yine alt kısma yerleştireceğimiz kolların içerisinde yer alan yangın 

söndürme bombalarını, algıladığı duman/ateş noktasına bırakarak ilk ve anında 

müdahaleyi gerçekleştirebileceğimize karar verdik.  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Orman yangınlarında başladığı anda müdahale edilmesi ve söndürülmesi en kritik 

adımdır. Bu noktada başlar başlamaz tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 

nedenle drone gibi yenilikçi bir teknolojiyi bu alanda kullanmaya karar verdik. 

Projemizin amacı havadan ilk ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek olduğu için entegre 

ettiğimiz sensörler ve söndürme bombaları ile bunu gerçekleştirmiş olacağız. 

Piyasadaki projelerde böyle bir amaç bulunmamaktadır. Drone şarj ömrünü uzatma, 

yer tespiti gibi projeler yer almakta fakat hiç biri hızlı ve ilk müdahaleyi 

gerçekleştirememektedir. Bizim projemizin de en yenilikçi tarafı budur. 

 

. 
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6. Uygulanabilirlik  

Geliştirdiğim tasarım için en uygun yerli ve milli üretim olacak droneyi aradım. 

Projenin çıkış noktası olan yangın/ duman sensörünün projem için en uygununa karar 

verdim ve maliyet hesaplaması yaptım. Yangın söndürme bombalarını taşıyacak kol 

için TULPAR Labs ile iletişime geçtik ve bunun sonucunda tasarımını yaptığımız 

dronenin kendileri tarafından üretiminin gerçekleşeceğini söylediler. Tüm bu 

araştırmalar, görüşmeler ve ön başvuru sürecinde gerçekleştirdiğimiz deneme 

çekimleri sonucunda projenin uygulanabilirliğinden emin oldum. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin maliyetini Drone yükseltmektedir. Kullanışlılık ve kalite bakımından 

azaltmadan tam teçhizatlı olabilmesi için (GPS, Kamera çözünürlüğü, şarj vb.) 

harcanması gereken minimum miktar tabloda yer almaktadır. Türkiye’de yeterli 

havadan müdahale araçları olmadığını ve dışarıdan günlük ücretle yüksek meblağlara 

kiralandığı düşünülürse böyle bir projenin hayata geçirilmesindeki tutar oldukça düşük 

kalacaktır.  

ÜRÜN BİRİM MALİYET  

TULPAR LABS 

DRONE 

8.000-10.000$ 160.000 Drone’nin taşıma 

kapasitesi, kol 

eklentisi ve kamera 

çözünürlüğü ile 

orantılı olarak fiyat 

artmaktadır.  

Yangın Söndürme 

Bombası*3 

330 990 Bir drone da en az 3 

bomba taşınacak. 

Yanıcı Gaz Sensör 

Kartı - MQ-2 

32,39 32,39  

Ateş Algılayıcı 

Sensör Kartı (Flame 

Sensor 

13,04 13,04  

TOPLAM  161.035  
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MAYIS 

 

HAZİRAN 

 

TEMMU

Z 

N 

AĞUSTOS 

Proje Detay Raporu 

Yazılması 
X X   

S    Maddi Destek Dahilinde 

Prototipin 

Oluşturulması 

  X  

Son Kontrollerin 

Yapılması 
   X 

Yarışma    X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

2021 yılında yaşanan büyük çaplı orman yangınlarında yok olan 178 bin hektar 

civarındaki alan ve bu alanda yok olan yüzlerce, binlerce canlı ve yok olan 

geleceğimiz bu hedef kitleyi seçmemdeki en büyük sebeplerdir. Bu sebeple öncelikle 

il/ilçe orman genel müdürlüklerinde sorumlu birimler tarafından tüm Türkiye’de 

kullanılmasına ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan tüm orman yangınlarında 

da kullanılmasını hedefliyorum. 

 

9. Riskler  

 

Risk 1: Menzil mesafesine bağlı olarak bağlantı kopması. 

Risk 2: Değişen dolar kurları yüzünden maliyetin yükselmesi. 

Risk 3: Drone pervanelerinden dolayı sensörün dumanı algılayamaması. 

Risk 4: Kamp ateşi, anız yakılması vb. gibi durumlarda hatalı müdahale olması. 

Risk 5: Drone şarjlarının şarj dolumunun yapılmaması. 

Risk 6: İlgili bakanlıklardan gerekli izinlerin alınamaması. 
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B Planı 

 

Daha güçlü bluetooth modülü eklenmesi.  

Duman algılayamadığı noktada ateş sensörünün devreye girmesi. 

Kamera ile denetim altında olunması. 

İlgili birimlerde görevliye zimmetlenmesi ve her türlü durumlarda sorumlu olması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Risk4 Risk3 Risk2 

Risk1 Risk5 Risk6 

Etki 

Olasılık 

Düşük     Orta     Yüksek 
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10. Kaynaklar  

 

https://www.afad.gov.tr/ormanlarimiz-kul-olmasin Son Erişim Tarihi 08.06.2022 

 

Musaoğlu, N., Yanalak, M., Güngöroğlu, C., Özcan, O., ORMAN YANGINLARININ 

YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KATKILARI (2021). 

 

https://www.tinkercad.com/dashboard   Son Erişim Tarihi 10.06.2022 

 

Yıldız, D.,Özgüler, H., Kuraklık, Orman Yangınları ve Ekosistem Dengesi (2021). 

https://www.afad.gov.tr/ormanlarimiz-kul-olmasin%20Son%20Erişim%20Tarihi%2008.06.2022
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.afad.gov.tr/ormanlarimiz-kul-olmasin%20Son%20Erişim%20Tarihi%2008.06.2022

