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İçindekiler 

1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

20 yy. ın baĢlarından itibaren malzeme ve yapı teknolojisinde gerçekleĢen geliĢmelere paralel 

olarak ortaya çıkan cam cepheler; kısa sürede uygulanabilmeleri, kolay temizlenebilmeleri, 

hafif, estetik ve uzun ömürlü olmaları nedenleriyle özellikle yüksek binalarda sıklıkla tercih 

edilen bir yapı kabuğu haline gelmiĢlerdir. Öyle ki, dıĢ cephesi tamamen cam giydirme cephe 

sistemiyle kaplı olan gökdelenler, ofis binaları vb. binalar çoğu kent merkezlerinde veya 

kentin yerleĢik alanlarında statü sembolü haline gelmiĢtir. Cam, periyodik atom dizilimi yakın 

aralıklı olan, kristalize yapıda olmayan, amorf bir katı madde olarak tanımlanabilir. Silikon 

kaplama da denilen yapılan dıĢ yüzeylerinin cam ile kaplanması yüksek binalarda sık sık 

rastlanan bir durum olmaktadır. Modern ve estetik bir görünüm yarattığı için, sıklıkla 

gökdelenlerde, iĢ merkezlerinde, rezidanslarda cam kaplama yapılara rastlamaktayız. Bu cam 

cepheler dıĢ ortamda bulundukları için hava koĢullarından sık sık etkilenmektedir. Bu yüzden 

kir, toz ve lekeler oluĢmaktadır. Bu lekeler, toz veya kirler cam yapının modern ve estetik 

görünüĢünü kötü etkilemektedir. Bu yüzden yüksek binalardaki camların temizliği 

profesyonel bir Ģirketten yardım alınarak veya amatör yöntemler ile sağlanmaktadır. 

Temizliğinin sık sık yapılması gerekmektedir. Kullanılan bu yöntemlerin oldukça maliyetli 

olduğu ve can kayıplarına neden olduğu tespit edilmiĢtir. Tasarladığımız sistem çok rotorlu 

bir drone'a entegre edilmiĢ temizleme sisteminden oluĢmaktadır. Bu sayede yüksek 

binalardaki camların temizliğinin daha az maliyetli ve iĢlevsel bir yol ile sağlanması 

hedeflenmiĢtir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Cam, periyodik atom dizilimi yakın aralıklı olan, kristalize yapıda olmayan, amorf bir katı 

madde olarak tanımlanabilir. Silikon kaplama da denilen yapılan dıĢ yüzeylerinin cam ile 

kaplanması yüksek binalarda sık sık rastlanan bir durum olmaktadır. Modern ve estetik bir 

görünüm yarattığı için, sıklıkla gökdelenlerde, iĢ merkezlerinde, rezidanslarda cam kaplama 

yapılara rastlamaktayız (Öztürk, 2019). Zaman içinde oluĢan tozların, Ģehrin kirli kavası ve 

yağıĢlar sebebiyle cama yapıĢması mümkündür. Bu sebeple en azından yılda iki kere dıĢ 

cephe cam temizlik iĢlemi yapılmalıdır. Temizliğin aksatılması, kirlerin çıkarılmasını 

zorlaĢtıracağı için, daha uzun süre ve daha yüksek maliyetler doğurmaktadır. Özellikle boya 

kalıntısı, bant kalıntısı ve alüminyum profiller üzerinde oluĢan oksitlenme gibi sebeplerle 

temizleme iĢlemi daha uzun bir süre almaktadır. Dünya çapında yılda 150 milyar dolar 

harcandığı tahmin edilen temizlik hizmetleri içinde yapı cephelerinin temizliğine dönük 

harcamaların önemli bir pay aldığı düĢünülmektedir (Pauli, 2010). Cephe temizliği sırasında 

oluĢan ölüm ve yaralanmalar ise temizlik sektörü içindeki ölüm ve yaralanmaların baĢlıca 

kaynağıdır. Örneğin: Ġngiltere’de pencere temizliği sırasında oluĢan kazalarda yılda 20 kiĢi 

ölürken, 1500 kiĢi de yaralanmaktadır (BRE, 2006). Günümüzde dıĢ cephe cam temizliği 
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profesyonel Ģirketlerden destek alınarak veya amatör yöntemlerle 

gerçekleĢtirilmektedir(Resim 2.1.). Ancak kullanılan  bu yöntemlerin oldukça yüksek 

maliyetlerde uygulandığı ve iĢlevsel olmadığı tespit edilmiĢtir. 
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Resim 2.1. Günümüzde dıĢ cephe temizliği yöntemleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Çözüm  

ÇalıĢmada yüksek binalarda dıĢ cephe temizliğinin dron yardımı ile daha az maliyetli ve daha 

iĢlevsel Ģekilde gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır. ÇalıĢmada tasarlanan sistem çok rotorlu bir 

drona entegre edilen temizleyici madde dağıtım sistemi ve mekanik kol sistemlerinden 

oluĢmaktadır. Bu amaçla DJI Mavic Mini 2 dron, su pompa motoru ve mekanik kol 

kullanılmıĢtır. Yüksek binalarda dıĢ cephe camlarının temizliği amacıyla kirliliğin tespit 

edildiği bölgeye dron gönderilmektedir. DıĢ cephe camlarının bulunduğu bölgeye getirilecek 

olan drona saflaĢtırılmıĢ su takviyesi yapılarak ilgili camların temizliği tamamlanacaktır. Bu 

sayede drone ilgili bölgedeki tüm alanların temizliğini gerçekleĢtirilecektir. Drona ulaĢtırılan 

su basınçlı bir Ģekilde camlara iletilecektir. Bu sayede kirliliğin önüne geçilebilecektir. 

 

4. Yöntem 

4.1. Sisteme Genel Bakış 

Projenin amacı çok rotorlu bir drona entegre edilmiĢ temizleyici sistem vasıtası ile yüksek 

binalarda dıĢ cephe camlarının temizliğini sağlamaktır.  

Sistem dört ana bileĢenden oluĢacaktır: Çok rotorlu bir drone, temizleme maddesi için dağıtım 

sistemi, mekanik kol, zemin kontrolü dron kumanda sistemi.  

 

Yüksek binalarda dıĢ cephe camlarının temizliğinde kullanabileceğimiz. DJI Mavic Mini 2 

'nin üç ana bileĢeni vardır: Drone çerçevesi (elektronik ve motor sistemleri), Drone pili, Drone 

sensörleri ve kamera olmak üzere. 

Sistemin uygulamalarda bakım veya kullanımı ve sistemi drone'dan ayırma kolaylığı 

sağlamak için modüler bir yapı oluĢturulacaktır. Bakım söz konusu olduğunda ve kabın su ile 

yeniden doldurulması gerektiğinde dron manuel olarak kontrol edilerek zemine indirilecektir 

ve su takviyesi yapılacaktır. Drone olarak DJI Mavic Mini 2 seçmenin nedenini uçuĢ kontrol 

kartına sprey motorunu kontrolünü sağlayabilmek amacıyla bağlantı yapabilmimize imkan 

sağlamasından dolayıdır. 
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4.2 Dron Platformu Seçimi 

Sistem için drona platform oluĢturulacaktır. OluĢturulacak olan platform sistemin iĢleyiĢi için 

gerekli olan arduino anakart, temizleme maddesi için dağıtım sistemini taĢıyacaktır. Projemiz 

için 3,5 kg olacak kadar yeterli bir yük tanımladık. Bu sistem drounun kendi ağırlığı sisteme 

ilave edilen arduino anakart, su haznesi, su fıskiyesi ve su pompasını içermektedir. Dron uçuĢ 

hızı 16m/s yükselme hızı 5m/s, alçalma hızı 3,5m/s olarak tespit edilmiĢtir. Dron uçuĢ süresi 

25 dakikadan fazla olacak Ģekilde tespit edilmiĢtir. Bu uçuĢ süresinin 10 metrekarelik bir cam 

yüzeyin temizlenmesi için yeterli olduğu yapılan ön denemeler sonucunda görülmüĢtür. 

Yukarıda açıklanan kriterleri kullanarak farklı drone platformlarını karĢılaĢtırdık. 

AraĢtırmamız sonucunda, büyük ölçekli ve çok rotorlu bir dronun projemiz için en makul 

platform olacağını belirledik. Büyük çok rotorlu dronlar, daha yüksek bir taĢıma kapasitesine 

ve manevra kabiliyetine sahip olduğu görülmektedir. AraĢtırmamızın sonuçlarından DJI 

Mavic Mini 2 drone kullanmaya karar verdik. DJI Mavic Mini 2 yaklaĢık 30km/h uçuĢ hızı ile 

3kg ağırlığında yük. 7.7v 2250 Lipo mAh pil ile drone yaklaĢık 30 dakikalık uçuĢ süresine 

sahiptir. ÇalıĢmada dron üzerine yerleĢtirilecek olan platform 3D yazıcıdan çıkartılarak 

oluĢturulmuĢtur (Resim 4.1). 

 
Resim 4.1 ÇalıĢmada kullanılacak olan sistemin yerleĢtirileceği platformun üstten ve alttan 

görünümü 

 

ÇalıĢmada yüksek biinalarda dıĢ cephe camlarının temizliği için kullanılacak olan temizlik 

maddesinin depolanması için kullanılacak olan su haznesi farklı modellerde çizilerek 

karĢılaĢtırılmıĢtır (Resim 4.2). 

 
Resim 4.2 Projede suyun depolanması amacıyla kullanılacak olan farklı depo tasarımları 

 

4.2.1. Çizimi Yapılan Farklı Depo Tasarımları  

Farkli depo tasarımları oluĢturulurken dron tarafından taĢınabilirliği, dronun aerodinamik 

yapısına etkisi ve dron uçuĢ süresi dikkate alınmıĢtır. Bu kapsamda üç farklı depo tasarımı 

yapılmıĢtır. Yapılan depo tasarımları ölçü ve Ģekilsel açıdan farklılık göstermektedir. 
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A Tasarımı:  

Resim 4.2’de görüldüğü gibi Montaj Tırnaklı depo 2,5 litrelik bir hacime sahiptir. Ayrıca 

depo dron tarafından taĢınabilecek kadar hafiftir, çünkü depo yalnızca 250 gram 

ağırlığındadır. Ayrıca su deposundaki suyun fıskiye iĢlemi için kullanılan su pompası motoru 

12 V ile çalıĢmaktadır. Yapılan ön denemelerde drona entegre edilen farklı depo 

tasarımlarının arasında en uygun depo tasarımının “A tasarımı” olduğu tespit edilmiĢtir.  

B Tasarımı:  

ÇaliĢmada kullanmayı düĢündüğümüz ikinci depo tasarımı 13x13x10cm boyutlarındadır.  

2 litre hacime sahiptir.  

C Tasarımı:  

Diğer tasarımlardan farklı olarak bu tasarım silindir Ģeklindedir. Depo 13cm çapında, 6,5cm 

yarıçapındadır. Uzunluğu 14 cm dir. 2,5 litrelik bir hacime sahiptir. Konteynerin nasıl 

tasarlanacağını belirlerken, cihazla ilgili sorunlar olabileceğinden dolayı drone uçarken 

konteynerin yapısal bütünlüğü göz önüne alınmıĢtır.  

 

ÇalıĢmada kullanılmasına karar verilen su deposunun, su pompa motoru platform üzerine 

monte edilmiĢtir(Resim 4.3). 

 
Resim 4.3. ÇalıĢmada kullanılan su deposu, su fıskiyesi ve su pompa motorunun platforma 

montaj aĢamaları 

Su pompa motorunun 12V ile çalıĢmaktadır. ÇalıĢmada kullanılacak dron üzerindeki kontrol 

kartının bir kanalı su pompa motoru için kullanılacaktır. Bu kanal 5V çıkıĢ vermektedir. Bu 

nedenle su pompa motoru bir transitör ile sürülecektir(ġekil 4.1). 

 
Şekil 4.1 Drona entegre edilmiĢ su pompa motorunun çalıĢma diyagramı 
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ÇalıĢmada ayrıca drona temizlik iĢlemini gerçekleĢtirebilmesi amacıyla bir mekanik kol 

entegre edilmiĢtir. 3D yazıcıdan imal edilen bu kol servo motorlar ile temizliği 

sağlayabilecektir (Resim 4.4). Sistemin ucuna cam temizliğini kolaylaĢtırabilmesi amacıyla 

bir temizleme modülü monte edilmiĢtir. 

 
Resim 4.4. ÇalıĢmada tasarlanan mekanik kol 

 

ÇalıĢmada kullanılan su deposu, su pompa motoru ve su fıskiyesinin platforma entegre 

edilmesinden sonra drona monte edilmiĢtir. OluĢturulan sistem su deposuna konulan 3 litrelik 

saf su ile deneme uçuĢları yapılmıĢtır. Yapılan denemelerde dronun aerodinamik yapısında 

herhangi bir sorun gözlenmemiĢtir. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen dron ve temizlik 

maddesi dağıtım sisteminin çalıĢtığı ve 5m2 lik alanı 1 dakikada temizlediği tespit edilmiĢtir. 

Bir binanın temizlenecek alanı hesaplandığında ortalama 35 dakikada temizleme iĢleminin 

yapılabileceği görülmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

YapmıĢ olduğumuz litaretür taramasında yüksek binalarda bulunan ve oldukça büyük 

hacimde yer kaplayan dıĢ cephe camlarının temizliğinde özel Ģirketler, karadan uygulanan 

tazyikli su ve vinç ile temizleme gibi yöntemlerin tespit edilmesinin yanı sıra tasarlamayı 

hedeflediğimiz sisteme benzer bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır, 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde geliĢen teknoloji, otonom araçlar ve insansız hava araçlarının teknolojisinin 

oldukça geliĢmesiyle birlikte, projemizin çok rahatlıkla uygulanabileceği görülmektedir. 

Yüksek binalarda cam temizliği yapılarak kirliliğin azalması amacıyla yapmıĢ olduğumuz 

tasarımın benzeri günümüzde yangın söndüren dron ve ilaçlama yapan dronlarda 

görülmektedir. Projemizde camların temizliği için kullanılması hedeflenen yöntem 

günümüzde kullanılan yöntemlerden daha ekonomiktir. Projemizde tasarladığımız prototip 

sayesinde ülkemizdeki hem bu iĢlem için harcanan mali kaybının önüne geçilecek, hem de bu 

iĢlem sırasında meydana gelen yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilebilecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan 

Malzeme 

Ade

t 

Fiyat Referans 

DJI Mavic Mini 1 11499TL https://www.turkcell.com.tr 

Arduino Uno 1 220TL https://www.robotistan.com/arduino 

Servo Motor 2 21,17TL https://www.robitshop.com/urun/-servo-motor-1 

Su deposu üretim 

maliyeti 

1 120,68TL 3D Yazıcı 

Mekanik Kol 1 160,99TL 3D Yazıcı 

9V Pil 2 51TL https://www.hepsiburada.com/messa-pazarlama 

Su Pompa Motoru  32,97 https://www.robitshop.com/urun/ 

Toplam  12177TL 

 

BaĢlangıç: Ocak 2021  

BitiĢ: Eylül 2021 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Dünyada ve ülkemizde bulunan temizliği sırasında maddi kayıplara ve birçok kazaya neden 

olan yüksek,  büyük ve dıĢ cephe kaplamasında cam kullanılan binalar hedef kitlemizi 

oluĢturmaktadır. 

9. Riskler 

Mevcut yöntemde tazikli su yardımı ile temizlenme yapılmaktadır. Projede hazırlanan sistem, 

mevcut sistemlere nazaran daha az su basıncı oluĢturma ihtimali söz konusudur. Bu durum 

camların temizlenmesinde verimlilik kaybına yol açabilir. Ayrıca ülkemizde yer alan biina 

sayısının fazla olması nedeni ile tasarlamıĢ olduğumuz sistemi taĢıyan çok sayıda dron 

gerektirmektedir. Fakat bu durum mevcut sistemler ile karĢılaĢtırıldığında yine de çok 

avantajlı görülmektedir. Projede yer alan ikinci risk ise camların temizlenmesi için gerekli 

olan su miktarı ve bu su miktarının dron tarafından taĢınabilirliğidir. Mevcut sistemlerde 

basınçlı su ile yapılan temizleme iĢlemlerinde kullanılan suyun miktarına bağlı olarak taĢıma 

AYLAR 
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sorunu yaĢanmamaktadır. Fakat projemizde temizleme iĢlemi için kullanılacak olan dron 

mevcut yöntemlere nazaran daha az su taĢıma kapasitesine sahiptir. Bu problemin çözümü 

için ise drona çok rahat bir Ģekilde su takviyesi yapılabilmektedir. Ayrıca geliĢen teknoloji ile 

birlikte dronların taĢıma kapasitesi artırılarak bu problemin üzerinden gelinebilecektir. 
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