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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  
Bu proje sunumunda, Dronemobil adlı taşıt tasarımı anlatılmıştır. Bu tasarım, yeni yeni ortaya çıkan 

ve ilginin her geçen gün arttığı drone türü “şehiriçi kişisel hava ulaşım taşıtları”na örnek olarak 

düşünülmüştür ve insanlı droneların kullanımda yaşadığı şarj, menzil, süre sorunlarını çözmeyi amaçlar. 

Bunun için “iki farklı tür aracın simbiyoz olarak kullanılması”nı yaklaşım olarak benimser. Konu 

hakkında yerli ve milli bir tasarım ortaya çıkarmayı hedefler. Bu sunumda, sorunların ne olduğu, 

projemizin bunları nasıl çözmeyi hedeflediği, çözüm için oluşturulan tasarımın yapısı ve çalışması, 

tasarımla ilgili görseller, diğer çözüm örnekleri, tasarımımızın bu örneklere göre kıyaslamaları, inovatif 

özellikleri, ileriye dönük geliştirme seçenekleri, uygulanabilirliği, tahmini maliyet ve zaman planlaması, 

hedef kitlesi, olası riskler anlatılmış ve ek bölümünde de proje için yararlanılan kaynaklar sunulmuştur. 

Dronemobil adlı taşıtın yapısı temel olarak iki ana kısımdan oluşacaktır. Kara taşıtı şeklindeki birincil 

kısım, taşıyıcı platform niteliğindedir ve benzinli içten yanmalı seri hibrit motorlu güç ünitesi, abs fren 

sistemi, mekatronik direksiyon sistemi, şarj ünitesi ve bataryası bulunan ufak bir otomobil şeklinde 

olacaktır. Sürücü kabini şeklindeki ikinci kısım ise hava taşıtı niteliğindedir ve 4 adet elektrik motoru, 

pervaneleri, bataryaları, uçuş, sürüş kumanda sistemleri bulunan drone şeklinde olacaktır. Ayrıca, kara 

ve hava taşıtının birbirine kenetlenmesini sağlayan düzeneği, şarj iletim bağlantısı, her iki kısım için 

gerekli olan yazılımı, kumanda tablası, ikaz/aydınlatma sistemleri olacaktır. 

2. Problem/Sorun 
Hem insan nüfusunun her geçen gün artması ve hem de dünyanın değişen sosyal yapısının etkisiyle 

yerleşim alanları gittikçe genişlemiştir. Bu yüzden hem çok yoğun bir kara trafiği oluşmuş ve hem de 

ulaşım için katedilmesi gereken mesafeler artmıştır. Bu etkiler sonucunda, toplumun temel 

ihtiyaçlarından olan ulaşım konusunda “şehiriçi kişisel hava ulaşım araçları” örnekleri ortaya çıkmıştır. 

Bu örneklerden bir tanesi de drone adlı taşıtlardır. Bu taşıtlar döner kanatlı ve elektrik motorludur, 

elektrik enerjisini bünyelerindeki bataryalardan elde ederler. Projemize konu olan sorunlar da buradan 

kaynaklanır. Şöyle ki; dronelarda elektrik kaynağı olarak kullanılan bataryaların kapasiteleri günümüzde 

kısıtlıdır ve bu yüzden sık sık şarj edilmeleri gerekmektedir. Şarj işlemi için uygulanan yöntemse taşıtı 

bir şarj ünitesinin olduğu yere götürmek ve şarja bağlamak şeklindedir (şarj üniteleri bulundukları yerde 

sabittirler). Bu mevcut durum sebebiyle şarj, menzil, süre konusunda sorun oluşturmaktadır. Bu 

sorunların ayrıntıları şu şekildedir;  

 

1) Şarj Edilme : İnsanlı dronelarda halihazırda kullanılan Lityumİon, LityumPolimer v.d çeşit 
bataryaların kapasiteleri tam şarjla ortalama olarak 25 dk. uçuş süresi sunmaktadır. Uçuşun güvenle 

devam edebilmesi için taşıtı sık sık şarja bağlamak gereklidir (bu yüzden kullanım pratikliği olumsuz 

olarak etkilenmektedir). 

2) Faydalı Menzil : Şarj işlemi için, taşıtın, şarj istasyonunun olduğu noktaya götürülmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden, mevcut olan şarj kapasitesinin bir kısmı faydalı uçuş menzili için değil 

istasyona ulaşmak için harcanmak durumundadır. Hele ki istasyonların halihazırda yeteri kadar 

yaygın olmaması sebebiyle şarj noktasına ulaşmak için uçuş rotası daha da uzamakta ve sonucunda 

faydalı uçuş menzili daha olumsuz şekilde etkilenmektedir (faydalı uçuş menzili :  dronun iniş/kalkış 

manevraları ve şarj noktasına varmak için kullandığı menzilin haricinde kalan ve asıl hedeflenen 

noktaya ulaşmak için kullanılan uçuş menzili anlamına gelmektedir). 
3) Şarj Süresi:  Taşıtın, istasyona ulaşması ve şarjda beklemesi için geçen süre, ulaşımda zaman 

kaybı demektir. Sonuç olarak, birbiriyle bağlantılı şekilde şarj, menzil, süre konularında sorun 
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oluşmaktadır, bu durumu şarj ve menzil arasındaki ilişki olarak özetleyebiliriz. Kıyaslama için, 

droneların yanı sıra, farklı araç türlerinin ortalama durumu aşağıda örnek olarak verilmiştir. 

                        

                                 *İ.Y.M Otomobil            **Elk-Otomobil          Elk-Bisiklet      Elk-Drone 

  

Şarj (ikmal) süresi : 5 dk 4-8 saat 2-8 saat 3-7 saat 

Menzil : 800km 80-400km 30-120 km 15-40 km 

 

 
                              Resim 1: Türkiye’de şarj istasyonlarının sayısı ve haritası 
 

3. Çözüm 
Droneların kullanımındaki şarj, menzil, süre sorunlarını gidermek için düşündüğümüz yaklaşım, şarj 

etme yöntemini değiştirmektir (batarya kapasitesini ve/veya şarj için gerekli akım türünü 

değiştirmeden). Bunun için, taşıtı şarj istasyonuna götürmek yerine, taşıtın yanında sürekli olarak bir 

şarj ünitesi bulundurmayı amaçladık ve “taşıyıcı platform niteliğinde mobil bir şarj ünitesi yapmak 

ve bununla dronu gerektiği kadar karayolunda taşımak, bu esnada hem mesafe katetmek ve hem de 

dronun bataryalarını şarj ederek uçuşa hazır hale getirmek” şeklinde bir çözüm ürettik. Yöntem 

olarak da Dronemobil adlı taşıtı tasarladık. Bu tasarım, doğadaki “iki farklı canlının birbirleriyle 

yardımlaşarak eksiklerini tamamlar şekilde bir arada yaşama durumu” demek olan simbiyoz yaşam 

formlarından ilham alarak oluşturduğumuz “simbiyotik taşıt formu”na sahiptir. Bu yöntem sayesinde 

günümüzdeki droneların şarj, menzil, süre konusundaki sorunları giderilecek ve toplumun en önemli 

ihtiyaçlarından biri olan ulaşım konusunda daha faydalı yeni seçeneklerin ortaya çıkması 

sağlanacaktır. Taşıtın yapısı ve kullanımı şu şekilde olacaktır; 

 

Birincil araç olan taşıyıcı platform aslında bir kara taşıtı özelliğindedir. Bünyesinde seri hibrit 

sisteme sahip güç    ünitesi     barındırır.     Bu   sayede ,simbiyotik sürüş durumunda hareket edebilmek 

için gerekli olan enerjiyi üreterek yola aktarır ve aynı zamanda üzerinde taşıdığı dronun bataryalarını 

da şarj eder. 

 

 
 

                                             Resim 2: Taşıyıcı Platform 
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İkincil araç olan drone ise hem elektrikli bir hava taşıtı ve hem de bir şoför kabini niteliğindedir. 

Yolcu, hem kara sürüşü sırasında hem de uçuş sırasında dronun içinde oturur. Simbiyotik sürüş 

durumunda karada seyir halindeyken, Dronemobil’in sürüşle ilgili hızlanma, yavaşlama, ikaz vb. 

bütün sürüş fonksiyonları ikincil araç olan drone sayesinde yolcu tarafından kontrol edilir. 

 

 
 

                                                        Resim 3: Drone kısmı 
 

Kullanımın başlangıcında birincil araç olan kara taşıtı ve ikincil araç olan hava taşıtı bir araya gelip 

kenetlenerek Dronemobil’i oluştururlar. Bu durum, taşıtın karayolunda kullanılmasını sağlayan 

simbiyotik sürüş (bütünleşik sürüş) durumudur. Mesafelerin büyük kısmı bu şekilde karayoluyla 

katedilirken aynı anda da dronun bataryaları şarj edilir. 

 

 
 

                                                     Resim 4: Simbiyotik Durum 

 
Dronemobil, sürüş sırasında isteğe bağlı olarak uygun noktada parkedilir. Gerekli aşamalar 

uygulanarak ikincil araç durumunda olan drone, taşıyıcı platformdan ayrılarak menzili dahilindeki 

istenen noktaya kullanıcının kontrolünde uçarak gider. Birincil araç olan taşıyıcı platform ise 

parkedildiği yerde bekleme modunda kalır. Daha sonra drone, tekrar park edilen noktaya uçarak geri 

gelir ve gerekli aşamalar uygulanarak birincil araç olan taşıyıcı platforma kenetlenerek karayolu 
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kullanımı için simbiyotik sürüş (bütünleşik sürüş) durumuna geçilir. 

 

 
 

                                                    Resim 5: Ayrılma Durumu 

 

 

 
 

                                                            Resim 6: Uçuş Şeması 

 

 

 
 

                                      Resim7: Dronemobil Temel Kullanım Algoritması 
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4. Yöntem 

Seri hibrit sistemde bulunan içten yanmalı motor, aracı hareket ettirmek için tekerleklere güç 

aktarmaz, bunun yerine bir elektrik jenaratörüne güç vererek elektrik üretilmesini sağlar, 

jenaratörün ürettiği elektrik ise tekerleklere hareket verecek olan elektrik motoruna aktarılır ve 

taşıt hareket eder. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çalışmamızın inovatif özellikleri  

1) İki farklı taşıtın tek bir taşıtmış gibi birarada kullanılabilmesini sağlayan simbiyotik taşıt formuna 

sahiptir, ele aldığı sorunları bu sayede çözer. 

2) Taşıt olarak kullanılabilen mobil bir elektrik şarj istasyonu özelliğine sahiptir. Bu amaçla taşıyıcı 

platform kısmı seri hibrit motorludur. Buna entegre yapıdaki elektrik jeneratörü hem Dronemobil’in 

hareketini ve hem de ikincil araç olan dronun şarj edilmesini sağlayan elektriği üretir  

3) 2. maddedeki özelliğiyle beraber başka bir taşıtı üzerinde taşıyabilecek bir platformdur 4)Sahip 

olduğu taşıt formu sayesinde taşıyıcı platform kısmının sürüş fonksiyonları, üzerinde taşıdığı diğer 

araçtan kontrol edilebilir. Bu itibarla ikincil araç, sürüşü kontrol edebilme yeteneğine sahiptir, birincil 

araç ise sürüşle ilgili yönetim komutlarını yerine getirebilecek niteliktedir.  

5)Taşıyıcı platform özelliği sayesinde, taşıdığı drone için yer destekli olarak menzil arttırımı sağlar. 

Çalışmamızın sağlayacağı faydalar  

1)Şarj avantajı: Taşıtı şarj etmek için sabit bir istasyon aramaya gerek kalmaz. Ama kullanıcı, isterse 

dronu bir şarj istasyonuna bağlamak suretiyle de şarj edebilir. Böylelikle kulanım pratikliği sağlanır. 

2)Menzil avantajı: Dron çalışmıyorken de karayoluyla menzil katedilir ve varılmak istenen noktaya, 

dronun uçuş menzili dahilinde kalacak şekilde yaklaşılır.  

3)Süre avantajı: Dronun elektrik bataryaları, karayolu seyri süresince şarj edilir ve uçuşa hazır hale 

getirilerek zaman kaybı engellenir (Dronemobil, hareket etmeden ve park halindeyken de simbiyotik 

modda çalışarak ikincil araç olan dronun bataryalarını şarj edebilir).  

4)Seçenek avantajı: Hava şartları, acil durum v.b sebeplerle uçuş için dronun kullanılamaması halinde 

yolculuk karayoluyla devam eder, böylece ulaşım için aksama yaşanmamış olur 5)Acil destek avantajı: 

Taşıyıcı Platform - 500-600kg     Drone- 250-300kg  

Gövde- Alüminyum & Plastik     Gövde- Krabon Fiber 

Seri Hibrit Güç Ünitesi     Motor-  Fırçasız  

Önden Çekiş     DC motor (Her biri 500 wattlık 4 adet)  

Benzinli motor- 35kw    Batarya-  LiPo 1500 watt (1,5kw)  

Yakıt Deposu- 25lt     Uçuş süresi- 20 dk  

AC Jeneratör- 20kw     Max. Hız-  60 km/s  

LiPo Batarya- 18kw     Menzil-  20km  

Elektrik Motoru- 30kw (Fırçasız Sabit Mıknatıslı DC)      Max irtifa-  100m 

Max Hız- 80km/s   

Menzil- 120km   

Fren sistemi- ABS (ön arka disk)  

Direksiyon- Mekatronik   

Süspansiyon- McPherson  
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Taşıyıcı platformun mobil bir şarj ünitesi özelliğinde olması sayesinde, mesela doğal afet gibi acil 

durumlarda ihtiyaç noktasına götürülerek jeneratör olarak kullanılabilir, bu sırada da dronla çevrede 

arama kutarma yapılabilir. Sonuç olarak, yerli ve milli bir tasarım olan bu proje sayesinde toplumda her 

geçen gün artan şekilde ihtiyaç duyulan drone türü kişisel hava ulaşım taşıtlarının şarj, menzil, süre 

konusundaki sorunlarının giderilmesi ve farklı yeteneklere sahip yeni türlerin ortaya çıkması mümkün 

olacaktır.  

Dünyadaki örnekler Birden fazla taşıtın tek bir taşıt gibi birarada kullanılması konusunda dünyada farklı 

örnekler vardır. Bu örnekler aşağıda gösterilmiştir. Fakat burada önemle belirtmemiz gerekir ki, 

sunduğumuz projemizin temel fikri, aşağıda gösterilen örneklerden daha önce TPE Faydalı Model 

Belgesi almıştır. Dolayısıyla aşağıda gösterilen örneklere göre ilk ve özgün olma konusunda hak 

sahibidir ve bu konudaki gerekli belgeler, talep edilmesi halinde, ekibimiz tarafından yarışma 

komitesine sunulacaktır. 

     
1. Airbus                                        2.Audi                                       3.Peugeot 

                                                  

                                                                Resim 8: Konseptler 

 

Çalışmamızın yukarıdaki örneklerden farklı yönleri  

1)1. ve 2. örnek konseptlerde yer alan tüm ayrılabilir kısımlar elektriklidir ve bataryaları bitince şarj 

edilmeleri gerekir. Dronemobil’in ise taşıyıcı platformu hibrittir, drone kısmı ise elektriklidir ve seyir 

halindeyken şarj edilebilir niteliktedir. 

2) 1. ve 2. örnek konseptelereki taşıtlar 3’er adet ayrı kısımdan oluşmuştur. Dronemobil ise iki adet 

taşıttan oluşur bu sayede, maliyet avantajı sunar.  

3) 1. ve 2 konseptlerde, karayolu için ayrı havayolu için ayrı araçlar, kabini taşır. Dronemobil’de ise 

birincil araç karayolunda kullanılır, seri hibrit sistemli güç ünitesine sahiptir ve ikincil aracı hem taşır 

hem de şarj eder. İkincil araç olan drone, şöför kabini özelliğinde ve kendisi uçabilir niteliktedir, uçuş 

için başka bir taşıt tarafından havada taşınmasına gerek yoktur. 

4)Yukarıdaki 3 nolu konseptin uçan kısmı tepkili motorlu ve kanatlıdır. Dronemobil’in ise uçan kısmı 

drone şeklinde pervaneli ve elektrikli bir taşıttır, Bu sayede yapılaşmanın olduğu bölgelerde, binaların 

arasında daha güvenli şekilde uçuş, iniş/kalkış v.b manevraları yapabilir. 5) Yukarıda bahsedilen 

örnekler tam otonom yapıdadır, Dronemobil ise kullanıcı tarafından yönetilir. 

 Çalışmamızın geliştirilme seçenekleri  

1)Dronemobil’i oluşturan taşıtların ileriki çalışmalarda tam otonom olması düşünülmektedir 2)Sunumda 

anlatılan taşıt kara/hava türündedir, aynı şekilde deniz/hava , deniz/kara v.b gibi farklı 

kombinasyonlarda yeni tür araçların geliştirilmesi için uygundur. 

3)Dronemobil yöntemi toplu taşıma araçları için de uygulanabilir. Bu konuda yine takımımız tarafından 

“üzüm salkımı” yaklaşımı düşünülmüştür. Buna göre, çok sayıda minik kişisel ulaşım aracının (kara, 

hava, deniz) bir toplu taşıma aracında beraberce taşınması ve bu sırada şarj edilmesi mümkündür. 
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6. Uygulanabilirlik  
Bu proje, temel olarak günümüzde var olan hibrit bir otomobil ile elektrikli bir dronun birbirine entegre 

edilmiş hali olacaktır, dolayısıyla otomotiv endüstrisinin günümüzde sahip olduğu teknolojik imkanlarla 

üretilebilecek durumdadır. İlk dönemlerinde ölçekli prototip üreterek çalışmalar yapıp aksayan tarafları 

görmek, daha sonra da birebir boyutlarda ve platformu dönüştürülmüş bir otomobil üzerinde uygulama 

yapmak ve devamında nihai tasarımı gerçekleştirmek amacındayız. Bu süreç içerisindeki çalışmalarda 

ortaya çıkabilecek teknik sorunları gidermek amacıyla bilgisayarlı tasarım desteği kullanılarak zaman 

kazanılacaktır. Projenin ticarileşebilmesi için öncelikle nihai tasarımın ortaya çıkarılması ve üretim için 

yeterli desteğin sağlanması gerekecektir. Mevcut şartlar gözönüne alındığında bu ve diğer drone türü 

insan taşıyan araçlar günümüzde henüz ticari hale gelmemiştir. Önümüzdeki yıllarda ticari anlamda 

“insanlı droneların” artan şekilde talep göreceği tahmin edilmektedir. Bu günden konuya yoğunlaşarak 

bir üretim gerçekleştirmek, ilerideki dönemlerde oluşacak pazarda yer alabilmek için önemlidir. 

Dronemobil’in aynı zamanda karada da kullanılabiliyor olması satış için şimdiden avantaj sağlayacaktır. 

Projenin uygulanabilirliği konusundaki riskler genel anlamda üretimde karşılaşılabilecek risklerdir. Bu 

riskler özellikle karbonfiber malzeme, piller, elektrik motorları gibi yüksek teknoloji içeren 

komponentlerin temini hakkında olabilecektir. Bunlarla ilgili detaylar 9. kısımdaki Riskler başlığı 

altında incelenmiştir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
1/6 Ölçeğinde Taşıt Prototipinin Hazırlanması 

 3D baskı ve donanımın hazırlanması- 15.000TL  

1/1 Ölçeğinde Taşıt Prototipinin Hazırlanması 

6-10 ay içinde en düşük maliyetle gerçek boyutlarda bir taşıt hazırlamak için (taşıyıcı platform olarak), 

tarafikten düşürülmüş ve hurdayaayrılmış araçlar içinden tasarımımıza en uygun olanını bulup satın 

alarak üzerinde dönüşüm yapılması planlanmaktadır.  

Platform için hurda araç- 5000TL  

Platform için dönüşüm maliyeti- 15.000TL  

Drone için hurda araç/gövde- 5000TL  

Drone için uygulama maliyeti- 20.000  

1/1 Ölçeğinde Nihai Tasarımın Hazırlanması  

Taşıyıcı platform- 40.000TL  

Drone- 80.000TL  

TOPLAM SÜRE- 16 AY  

TOPLAM MALİYET- 180.000TL 

 

, 

                                                Resim 9: Zaman ve Maliyet Şeması 



10 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
Proje fikrinin hedef kitlesi bireysel şehir içi hava ulaşımını tercih eden kullanıcılar olacaktır. Bununla 

birlikte, hibrit motorlu çevreci bir kara taşıtı olması sayesinde, karayolu ulaşımını benimseyen 

kullanıcılar tarafından da tercih edilebilecektir. Günümüz itibariyle drone türü taşıtlarla yapılan hava 

ulaşımı henüz çok azdır, bu sebeple bahsi geçen konuda problem yaşayan kişi sayısı da çok azdır, bu 

konudaki eğerlendirmelerimiz taşıtların teknik yapılarından kaynaklanan sorunları içermektedir. Öte 

taraftan halihazırda nispeten yaygın olan elektrikli kara taşıtlarını örnek aldığımızda yaşanan şarj ve 

özellikle süre sorunları benzerdir. Dolayısıyla bahsi geçen sorunları yaşayanlar, bu tür araçları kullanan 

kişilerdir. 

9. Riskler 
Teknik 

 a-Özellikle batarya, motor, karbon fiber gibi teknolojik malzemelerin temininde oluşabilecek 

aksamalar: İlgili malzeme ve yedek parçaları yeni vaziyette tedarik edebilmek için birden fazla üretici 

ve/veya satıcılarla irtibat halinde olmak. Yanısıra, malzeme ve yedek parçalarn temini için 2.el ve/veya 

hurdaya ayrılmış komponentleri satın alarak işler hale getirmek  

b-Uygulama sırasında yaşanabilecek arızalar, sorunlar: Küçük ölçekli model üzerinde çalışmak, 

bilgisayar ortamında simüle etmek, emin olduktan sonra 1/1 ölçekli modele aşama aşama uygulamak 

Mali  

Öngörülen bütçenin temini: Projeye başlandıktan sonra ortaya çıkabilecek bütçe sorunlarını aşmak için 

destek bulabilmek amacıyla konuyla ilgili kişi ve kurumlarla yeni sponsorluk görüşmeleri yapmak, strat-

up desteklerine başvurmak, ilgili yarışmalara katılmak  

Ekip 

 Üyelerin projeden ayrılması: Gerekli bilgi ve beceriye sahip yeni arkadaşları ekipe katmak, tüm ekip 

arkadaşlarının bilgilerini arttırmak için ugulamalar yapmak. 

 

10. Kaynakça  

• https://www.muhendisbeyinler.net/drone-taksi-ile-trafik-derdine-son/ (ehang 184) 

https://www.ototeknikveri.com/teknik-bilgi/97/seri-hibrid-elektrikli-araclar (seri hibrit 

motor)  

• http://tehad.org/wp-content/uploads/2020/11/%C5%9Farj-harita-2020-web-.jpg (şarj 

istasyonları haritası) 

• elektrikli araç ve şarj istasyonlarının türkiye'deki durumu.pdf (şarj istasyonları)  

• hibrit araçlar.pdf (hibrit araçlar)elektrikli araç malzeme seçimi.pdf (malzeme seçimi) 

elektrikli araç şarş konusu.pdf (şarj konusu) https://www.sigortaladim.com/lityum-

iyon-pil-hakkinda-her-sey (lipo piller)  

• https://www.elektrikport.com/universite/lipo-piller-ve-ozellikleri/21430#ad-image-0 

(lipo piller) file:///C:/Users/iTopya/Desktop/UMEED_MAAROOF_Y.Lisans_Tezi.pdf 

(lipo piller) 

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Metal%20Olmayan%20U

%C3%A7ak%20Malzemeleri.pdf (kompozitler)  

• https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ulastirma-turlerine-gore-tasinan-yolcu-ve-yuk-miktari-i-

85789 (ulaşım türleri)  

• https://www.suzuki.com.tr/tr/otomobil/swift-hibrit.html (yakıt tüketimi)  

 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ulastirma-turlerine-gore-tasinan-yolcu-ve-yuk-miktari-i-85789%20(ulaşım
https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ulastirma-turlerine-gore-tasinan-yolcu-ve-yuk-miktari-i-85789%20(ulaşım

