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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Drone’lar hareketlilikleri ve esneklikleri sayesinde günümüzde taşımacılıkta, 

lojistikte, tarımda mahsul denetimi, tarla ve toprak analizinde, güvenlik ve izlemede, 

madencilik ve haritacılıkta, reklamcılık ve eğlence gösterilerinde ve daha pek çok 

alanda kullanılmaktadır (Pwc. 2016).  Sektörün 10 yıllık bir periyotta %100’den daha 

fazla büyüme göstereceği tahmin edilmektedir   eşı lay,     arış   rmağan,  acı t  

2020).  yrıca ülkemiz de drone üretiminde ve bu alana yapılan yatırımlarda lider 

konumdaki ülkeler arasında yer almaktadır (Pwc Türkiye, 2016)  Drone’ların güncel 

kullanımlarındaki teknik sınırlılıklarının ve sorunlarının aşılması halinde bu sektörlerde 

daha etkin ve yaygın kullanılacağını düşünüyoruz   u sorunların başında uçuş süresi, 

uçuş mesafesi, yük taşıma kapasitesi ve güvenlik gelmektedir   u veriler doğrultusunda 

yeni bir drone geliştirmeye karar verdik   

Sistemin tasarım aşamasında bir dönem hava taşımacılığında kullanılan zeplin 

teknolojisinin drone’a eklenmesi tasarlandı  Zeplinler az bir enerjiyle uzun süreli 

uçuşlar yapabilmektedirler  Drone’lar ise esnek ve hareket kontrolleri mükemmeldir  

Her iki teknolojiyi birleştirerek hibrid bir model ürettik ve adını Zepdrone koyduk  

Geliştirilen yeni drone böylelikle uzun süreli uçuşlar yapabilme ve yük taşıyabilme 

özellikleri kazanmaktadır   yrıca gerçek zamanlı konum bilgisinin ilgili kişilere 

aktarılması da sisteme eklendi     

Montajda, metalik bir balon pervanelere temas etmemesi için silindirik bir 

sünger üzerine sabitlendi  Süngerin merkezine helyum gazını doldurma ve boşaltma 

için hortumlar takılarak drone’un üzerine yerleştirildi  Drone’un altına ise helyum tüpü 

konumlandırıldı  Gerektiği durumlarda helyum gazını doldurma ve boşaltmanın manuel 

yapılabilmesi için hortumların girişine vana takıldı   yrıca konum bilgilerinin elde 

edilmesi ve gerçek zamanlı iletilmesi için GPS Gy-Neo6mv2 ve Nodemcu Lolin 

esp8266 modülleri kullanıldı  Denetleyici kart olarak  rduino Nano kullanıldı     

 azılımda  rduino kullanıldı  Konum bilgisinin aktarılacağı bir bulut veritabanı 

olarak  lynk platformu kullanıldı   

Sistemin prototipi üretilerek deneysel çalışmalarla sınandı  Geliştirdiğimiz yeni 

drone’un yük taşıyabildiği, yük altında havada daha rahat durabildiği, ayrıca daha ağır 

bataryaların kullanılabilir olmasıyla uzun süreli ve mesafeli uçuşlar yapabileceği 

görülmüştür   Şekil 1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1  Geliştirilen Zepdrone  

 

 

 

 



4 

 

2. Problem/Sorun: 

Drone’ların hâlihazırda bazı sınırlılıkları ve sorunları bulunmaktadır  Ancak 

bunların giderilmesi halinde daha etkin ve daha yaygın kullanılabileceklerdir   

Uçuş Süresi Sorunu: Drone’ların sorunlarının başında uçuş süresi gelmektedir  

Şarj edilmiş pillerden aldıkları enerjinin, drone’un kullanımına tanıdığı süre mini 

drone’larda 12 dakika, profesyonel drone’larda 30 dakikadır (Dronmarket).  Bu 

kısıtlılık nedeniyle sürekliliği olan işlerde kullanılamamaktadırlar  

Uçuş Mesafesi Sorunu: Profesyonel drone’larda uçuş mesafesi maksimum 7 

km’dir (Dronmarket).   azı modellerde 8 km olduğu bildirilmiştir (Providyo). Bu 

açıdan özellikle taşımacılık, lojistik, gıda ve ilaç sevkiyatı vb  işlerde etkin 

kullanılabilmesi için drone’ların çok daha fazla uçuş sürelerinin olması gerekmektedir   

Taşıma Kapasitesi Sorunu: Profesyonel drone’larda taşıma kapasitelerinin 

genelde 6 kg  olduğu belirtilmiştir (Fotoğraf Dergisi  2019). Drone’larda hareketi 

sağlayan motorların gücüne bağlı olarak yük taşıma kapasiteleri de sınırlı kalmaktadır    

Güvenlik sorunu: Drone”lar havadan yere kontrolsüz bir düşüş ile kalabalık 

ortamlarda risk oluşturabilmektedir   unu engelleyecek yazılımsal fonksiyonlar olsa 

bile fiziki olarak ta güvenliği sağlayan bir sistemin olması drone’ların hayatımıza 

geçişinde güven duyulmasını sağlayacaktır  

 

3. Çözüm  

Drone’ların uçuş mesafesi, uçuş süresi ve yük taşıma kapasiteleri sorunlarını 

aşmak için çözüm olarak zeplin teknolojisinden yararlandık  Zeplinler bir dönem hava 

taşımacılığında yaygın olarak kullanılmışlardır   z miktarda enerjiyle çok uzun uçuş 

sürelerine ve mesafelerine sahiptirler   u özellikleri nedeniyle projemizde önemli bir 

materyaldir. Zeplinlerin ilk zamanlarında kullanılan hidrojen gazının tehlikelerinden 

dolayı günümüzde hidrojenin yerine helyum gazı kullanılmaktadır  Helyum gazı,  

parlayıcı olmayan bir gazdır  Zehirli ve yanıcı değildir  Oda sıcaklığında gaz halindedir. 

Havadan yedi kat daha hafiftir  Hidrojen gibi yanıcı ve patlayıcı özelliği olmadığı için 

oldukça güvenli olduğu bildirilmiştir (Kılıç, Prof  Dr  bdurrahman  2018).  yrıca bin 

m3 hacimli helyum gazının 890 kg  yük kaldırdığı belirtilmektedir  Çetinkaya,  urat 

2014). Bu veriler helyum gazının zeplindeki teknolojiyle drone’a kazandırılmasını vaz 

geçilmez kılmaktadır  Çünkü bu durumda 63 cm. yarıçapındaki bir balon yaklaşık 1 kg 

yük kaldırabilecektir   

Bu verilerden hareketle geliştirdiğimiz modelde drone’un altına yerleştirdiğimiz 

helyum tüpündeki helyum gazı, balona alınarak daha geniş bir hacime ulaşmasıyla ilave 

kaldırma kuvveti elde edilmektedir   Geliştirdiğimiz yeni tip drone, daha az enerjiyle 

daha fazla yük taşıma ve daha uzun süreli uçuşlar yapma kabiliyetini elde ederek uçuş 

süresi, uçuş mesafesi, taşıma kapasitesi gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır   

 yrıca güvenlik açısından sözü edilen kontrolsüz düşme sorunu da böylelikle 

giderilmektedir. Çünkü drone’daki helyum gazının kaldırma kuvveti, drone’un 

elektronik bir arıza sebebiyle yere düşüşünü yavaşlatarak kalabalığın üzerine sert ve 

hızlı bir şekilde düşmesini engellemektedir   

Geliştirdiğimiz Zepdrone’da gerekli hallerde helyum gazı boşaltılabilmektedir  

 unun için balon içerisinden dışarıya boşaltma hortumu düşünülmüştür.  yrıca 

taşımacılık sektöründe yaygın kullanılacağını düşündüğümüz bu yeni drone’un görevi 

sırasındaki konum bilgisi, ilgili kişilere bir bulut veri tabanından ulaştırılmaktadır     
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4. Yöntem 

Mekanik Montaj: Drone’un daha fazla uçuş mesafesi, uçuş süresi ve yük 

taşıma kapasitesi yeteneği kazanabilmesi için helyum gazıyla çalışan zeplin teknolojisi 

ile robotik teknolojiden yararlanıldı  Drone’un altına plc bir tutucu içerisine montajı 

yapılan helyum tüpü yerleştirildi.  ğız kısmından yukarıya doğru silindirik bir süngere 

montajı yapılan 28 cm yarıçapındaki balon, başka bir plc tutucuya yerleştirilerek 

drone’un üst kısmına konumlandırıldı   öylelikle balon her durumda pervanelerden 

uzak durabilmektedir. Helyum tüpünden gelen doldurma hortumunun ve helyumun 

boşaltılmasını sağlayan hortumun balona montajı bu süngerin merkezinden yapılmıştır  

Her iki hortumda da manuel doldurma ve boşaltma için vana bulunmaktadır   öylelikle 

gerekli olduğu durumlarda helyum gazının boşaltılması sağlanmaktadır. 1000 m3 

hacimli helyum gazının 890 kg  yük kaldırdığı belirtilmiştir  Çetinkaya,  urat 2014)  

Bu bilimsel veriden hareketle geliştirmekte olduğumuz drone yaklaşık 80 gr ilave yük 

kaldırabilecektir  Çalışmamızda mühendislik tasarım süreci uygulanmıştır  Şekil 2)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Şekil 2  Temel Elemanların  ontajı  

Denetleyiciler ve Modüller: Drone’un konum bilgilerini bulut veri tabanından 

ilgili kişilere iletmek amacıyla konum bilgisinin elde edilmesi için GPS GY-

NEO6MV2 modülü, verilerin  lynk bulut veri tabanına aktarılması için ise Nodemcu 

lolin Esp8266 kartı kullanıldı  Şekil 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            Şekil 3. Hortum bağlantısı, GPS GY-NEO6MV2  ontajı, Helyum tüpü için PLC 

tutucu (dış kısımlara  rduino Nano ve Nodemcu bağlanmıştır). 

 

 

 

Silindirik sünger 

Helyum tüpü 
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Vana ve hortum bağlantıları 

Metalik balon 
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GPS GY-

NEO6MV2 
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Denetleyici kartı olarak  rduino nano kullanıldı   rduino nano’yu, Nodemcu 

Lolin esp8266 modülü ile seri haberleştirdik (RoboticaDIY).  öylelikle sistem üzerinden 

anlık saptanan konum verileri paylaşılabilmiştir   

Yazılım:  azılım dili olarak  rduino kullanılmıştır  Konum verilerinin gerçek 

zamanlı aktarımında Blynk platformu kullanıldı    

Deneysel Sonuç ve Analiz:  aptığımız deneysel çalışmalarda drone’a çatal 

(25gr/adet) taşıma işi verilmiştir  3 adet küçük boy çatalı  75 gr) başarıyla taşıyabildiği, 

havada sabit konumda durabildiği ve daha ağır piller kullanılmasına olanak sağlayarak 

daha uzun süre ve uzun mesafe uçuş yapabileceği görüldü  Profesyonel modellerde 

daha büyük balonlar kullanılarak yük kapasitesi arttırılabilir. Balonun havayla 

sürtünmesinden dolayı hızda bir miktar yavaşlama olmuştur   ncak bu, aşırı hızın 

öncelikli olmadığı kargo ve lojistik gibi alanlarda kabul edilebilir bir durumdur. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemiz hava taşımacılığına yepyeni bir kavram getirmektedir  Zeplin 

teknolojisinin az yakıtla uzun süreli uçuşlar yapabilme özelliğini, drone’ların 

esnekliğiyle birleştirmesi önemli bir yeniliktir   u özelliği nedeniyle geliştirdiğimiz 

taşıta Zepdrone ismini verdik  Uçuş süresi, mesafesi, yük kapasitesi gibi sorunları aşmış 

olan bu yeni taşıtın taşımacılık, kargo, gıda ve ilaç sevkiyatı, haritacılık vb  pek çok 

sektörün ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşünüyoruz   

  yrıca gelecekte lojistik işlerinin çoğunun havadan otonom yapılacağını 

düşünüyoruz  Projemiz bu yaklaşıma oldukça uygundur  Taşıma işlerinin havadan 

güvenli biçimde otonom olarak yapılabilmesine imkan sağlamaktadır   u açıdan kara 

trafiğinin önemli ölçüde azalmasına katkı sağlamasını da bir yenilik olarak 

düşünüyoruz  

  

6. Uygulanabilirlik  

 Geliştirdiğimiz drone’un önemli miktarda kullanıcısı olacağını düşünüyoruz  

Özellikle pandemi döneminde hacmini 5-10 kat artıran lojistik sektörünün, talep 

edeceği bir ürün olacaktır. Ürünün hızla pazara inmesi için ürünümüzü kargo 

şirketlerine tanıtmayı ve hemen sonrasında %100 otonom özellikli bir üst versiyonunu 

üretmeyi düşünüyoruz   apılacak saha testlerinden sonra kolaylıkla ticari bir ürüne 

dönüşebileceğine inanıyoruz   yrıca projeyi yaygınlaştırmak için web sayfası 

hazırlayarak tanıtım yapmayı planlıyoruz  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemizin bütçesi, 639 TL olarak gerçekleşmiştir  Seri üretimde malzemelerin 

toplu satın alınması durumunda maliyet 580 TL’ye düşebilir   

 Projemize benzer bir ürün olmadığı için maliyet karşılaştırması yapılamamıştır  

Projemizin montaj ve test süreçleri tamamlanmıştır  Sadece saha testleri yapılacaktır  

 u açıdan ilave bir harcama öngörülmemektedir. 

 Malzeme Adı Miktarı BirimFiyatı TL Tutarı (TL) 

1 Arduino Nano klon usb chip CH340 1 45 45 

2 GPS GY-NEO6MV2  1 42 42 

3 Nodemcu Lolin esp8266 1 35 35 
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4 İçi  oş Metalik balon  1 5 5 

5 Vana  2 8 16 

6 Silindirik sünger 1 10 10 

7 5mm silikon hortum (30 cm) 1 6 6 

8 Helyum tüpü 1 80 80 

9 Plc tutucu 2 5 10 

10 Lipo batarya 7.4v 850maH – 30C 1 108 108 

11 V bağlantı 1 2 2 

12 Drone CX014 Corby 1 280 280 

Toplam 639 

     Tablo 1. Tahmini Maliyet 

 

  Şubat Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  

TASARIM                                         

Genel tasarım                                         

İş akış tasarımı                                         

Model tasarımı                                         

ÜRETİM                                         

Malzeme 
listesinin 
belirlenmesi 

                                        

Malzemelerin 
alınması 

                                        

Arduino ile 
yazılım geliştirme 

                                        

Prototip Üretimi                                         

TEST                                         

Fonksiyon testleri                                         

İletişim testleri 
                                        

Saha testleri                                         

        Tablo 2  Zaman Planlaması 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Geliştirmekte olduğumuz Zepdrone bu yetenekleriyle özellikle lojistik 

firmaları başta olmak üzere gıda ve ilaç sevkiyatı, haritacılık, madencilik, reklamcılık, tarım 

firmaları tarafından kullanılabilir  Ürünün hedef kitlesi temel olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Kullanıcıların bir kısmı  haritacılık vb ) uzun süreli gözetleme işi talep ederken, diğer bölümü 

(lojistik vs.) uzun süreli yük taşıma talep etmektedir  Çalışmamızda her iki kullanıcı kitlesinin 

talebi karşılanmıştır. 

9. Riskler 

Risk Olasılık, Etki 

Risk Derecesi 

Eylem Planı 

Şarj kurallarına uyulmaması nedeniyle 

Lipo batarya bozulabilir 

Olasılık 1, Etki 5 

Risk Derecesi 5 

Kullanıcıya eğitim 

verilmesi 

Drone’un kullanımı konusundaki eksik 

bilgiler sistemin başarıyla yürütümünü 

engelleyebilir. 

Olasılık 2, Etki 3 

Derece 6 

Sektörün özelliğine 

göre kullanıcı eğitimi 

verilmesi 

İş yükü nedeniyle parça özellikleri ve 

duyarlıkları değişebilir  

Olasılık 2, Etki 4 

Derece 8 

Belirli periyotlarda 

bakıma sokulmalıdır  
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