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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Teknolojinin gelişmesi için şimdiye kadar hep doğayı kullandık. Artık doğayı 

güzelleştirmek için teknolojiyi kullanmanın zamanının geldiğini göstermek istiyoruz. 

Şehirlerde gökyüzüne baktığınızda kapkara duman olması projemizin birincil fikriydi. 

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojileri geliştirmeye çalışırken, gıda, barınma, ulaşım 

ihtiyaçlarımızı karşılarken gökyüzüne zarar verdiğimizi unuttuk. Isınma ve ulaşım 

ihtiyaçlarımızı karşılarken atmosferin yenilenme endekslerini fark edemedik. Havamız o kadar 

çok kirlendi ki kokmaya başladı. Gelecek nesillerimize böyle bir Dünya bırakmak istemiyoruz. 

Doğa kendi görevini yaparak katı, sıvı ve gaz maddeleri yıllarca çürütme ve geri kazanma 

çalışmasını yapmaktadır. Biz de havadaki zehirli/ kirli partikülleri ZEPFİLT ile yakalayarak 

doğa temizliğine katkı yapmak istiyoruz. 

Çözüm olarak ; çevreye zarar vermeyen enerji kullanımları başlamalı. Fakat bizim 

önceliğimiz çok kirli olan bölgelerde; özellikle sanayi kentlerinde, mesela Şangay, İstanbul … 

“ZEPFİLT” kullanarak gökyüzü temizliğini hızlandırmak.  

Bu projemizden temiz havaya ihtiyacı olan tüm canlılar faydalanacaktır. Özellikle 

büyükşehirlerde temiz/kokmayan hava imkanı olacak. Fabrika bölgelerinde, yangın 

alanlarında, lav patlaması bölgelerinde “ZEPFİLT” kullanılarak temiz hava sağlanacak. 

 
2. Problem/Sorun: 

 2.1. Problemin yapılmasını gerekli kılan sorun: 

  Dünya ülkeleri daha çok üretim yapıp daha yüksek gelir elde etmek için diğer ülkelerle 

yarışarak daha çok fabrika açtılar. Fabrikaların çalışması için yenilenebilir enerji kaynaklarının 

pahalı olması bahane edilerek doğayı kirleten enerjiler kullanılıyor. Bunun sonucunda 

atmosferimizde ve sanayi şehirlerinin üzerinde kirli/ağır kokulu partiküllü hava birikiyor. 

Biriken kirli hava bazen koku da yapıyor. Nüfusun artması, kentlerin büyümesi, endüstrinin 

gelişmesiyle artan oranda ve değişen içerikte etkilerini sürdürmektedir. Lokal bir kaynaktan 

salınan hava kirleticiler yerel etkiler gösterirken, kent merkezlerinde enerji tüketimi, fosil yakıt 

yanması, motorlu taşıtların artmasıyla hava kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bölgesel 

taşınımlar, asit depolanması, artan sera gazları, troposferik ozon üretimi bugün hava kirliliğinin 

küresel boyutlara ulaşan etkilerini ortaya koymaktadır. Trafik, ulaşım, endüstri ve ısınmadan 

kaynaklanan kirleticiler (antropojenik kaynaklı) hava kirliliğinin başlıcaları iken; meteoroloji, 

topografik yapı, dispersiyon ve kimyasal dönüşüm süreçlerinin hava kirliliği ve iklim 

üzerindeki etkileri artık daha iyi bilinmektedir. Hava kirleticilerinin çevreye ve insan sağlığına 

etkilerinin zaman, mekan, etki süresi, konsantrasyon ve diğer karakteristiklerine bağlı olduğu 

bilinmektedir. Hava kirliliği bir yandan kalp ve akciğer hastalıklarına bağlı ölüm oranını  
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artırırken, diğer yandan bu hastalıklara bağlı hastane başvurularını artırmaktadır. Bundan 

başka, hava kirliliği özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkilemekte ve kirliliğin 

yoğun olduğu bölgelerde astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik hava 

yolu hastalıkların prevalansını artırmaktadır. 

 

   2.2. Var olan çözümler neden yetersizdir ve hangi tür iyileştirmeler yapılmalıdır : 

   Dünya üzerinde birçok kuruluş ve insan grupları gökyüzünü temiz tutmak için 

ellerinden geleni yapmaktadır. Atmosferdeki zehirli/kirli partiküllerin gelecek nesillere olan 

zararlarını fark eden birçok ülke, fabrikalara baca takılması yönünde talimatlar geliştirmektedir. 

Fakat bu duyarlı gelişmelerin tam aksine maliyet kaygısı ile baca-filtre-temizleme 

araçgereçlerini talimatlara uygun gerçekleştırmeyen fabrika sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. 

Yapılan çevre temizleme faaliyetlerinin/etkinliklerinin birçoğu kara-su tabakasına yöneliktir. 

Hava tabakasının temizlenmesi için yapılan çalışmalar literatürde pek rastlanmıyor.  E-

twinning, Erasmus, Tubitak, Çevko projelerini incelediğimizde; genellikle insanlara 

“KİRLETMEMEK” muhtevalı öneriler sunulmaktadır. Görünen köy kılavuz istemez, 

atmosferde olması gerekenden daha fazla kirli partikül zaten birikiyor. Seller, aşırı sıcaklar bu 

partiküllerin atmosfere verdiği zararların sonuçlarıdır. 

   Geliştirdiğimiz ZEPFİLT; gökyüzünde hava filtreleme yaparak şehirde yaşayan 

insanlara temiz ve kokusuz hava sağlayacak.  Mars’ın dış yüzeyi tamamen sera gazları 

örtülüdür. 50 yıl sonra aynı kaderi Dünyamız yaşayacaktır. F. YILMAZ (2020) Dünya üzerinde 

yaşayan her insan atmosferin kirletilmesinde olduğu kadar temizlenmesinin sürekliliğinde de 

sorumludur. Dünya dış yüzeyinde oluşan uydu çöplerini toplama fikirlerinin yayınlandığı bu 

dönemde, atmosfer yüzeyinin temizlik önceliğini dile getirmek daha önemlidir. 

 

3. Çözüm 
 

3.1 Projenin fikri hangi toplumsal problemi çözüyor : 

 Eğer ki google veya farklı bir arama motoruna “Gökyüzünü Temizmek” kavramlarını 

yazarsanız, toplumların ve ülkelerin bu konuda hiçbir fikrinin olmadığı ya da herhangi bir 

çalışma başlatmadığı görülecektir. Bizim çalışmamız gökyüzü temizliği fikrinin ve gökyüzünü 

kirletmenin sonucunda temizlik sorumluluğunun da bizde olduğunun ayan beyan ortaya 

çıkışının miladı olacaktır. 
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 3.2 Problem nasıl çözüldü : 

 ZEPFİLT tatbiki local olarak gerçekleştirilmektedir. Havadaki; Karbon monoksit (CO), 

Azot dioksit (NO2), Kükürt dioksit (SO2), Partikül madde (PM), Kurşun (Pb)… vb maddeler 

filter ile yakalanarak canlıların gördüğü zararları azaltmaktır. 

 

 

4. Yöntem 

4.1 Önerilen çözümü hayata geçirilirken kullanılan yöntem 

ZEPFİLT in çalışma prensibi gökyüzü yolculuğu teması ile ilintilidir.  

 

ZEPFİLT’in mekanik yapısı 5’e ayrılıyor. 

a) Zeplinin uçmasını ve kontrolünü sağlayan mekanik bölümleri 

b) Hava Temizleme filtresi bölümü 

c) ZEPFİLT’in çalışması ve fan sistemi için gerekli olan elektriği üreten güneş 

sistemi panelleri 

d) Elektrik depolama pilleri 

e) Uçuş rotası; yerdeki kontrol istasyonu vasıtası ile gerçekleşecektir. 

TEKNOFEST serge alanında gösterimini yapacağımız proje modeli 2m 

Yükseklik ve 1m en olarak tamamlanacaktır. ZEPLİFT in gökyüzü 

yolculuğu ve atmosfer temizleme modeli geliştirilebilir özelliktedir. 

      Teknofest sergi alanında sabit yükseklik ve dönme alanına sahip olacak olan  ZEPFİLT, 

çalışma mekanizmasının anlaşılırlığı ve davetlilere sunumu için Stand alanımızda Küçük 

Model Çalışması yapılarak ZEPFİLT in çalışma prensibi anlatılacak.  

 ZEPFİLT in çalışma sistemi ve hava temizleme kabiliyetinin yanısıra görsel tarafı da 

etkileyicidir. İleriki yıllarda kabinli modeler üretilerek ekonomik gelir elde edilecektir. Yer 

istasyonunda istihdam sağlayabilir. ZEPFİLT in getirdiği yararlar, uygulama, süreklilik ve 

ekonomik getiri yönteminin geliştirilmesi AR-GE oluşturma yöntemini kolaylaştıracaktır. 

ZEPFİLT in model oluşumunda: 

Zeplin; 1m*40cm boyuttadır. Model olarak sergileneceği için köpük ile dolum yapılacaktır. 

Elastik bükülebilen enerji paneli; 12V elektrik üretebilen Deneyap Öğrenci modeli 

edinilecektir. 

Şarj Cihazı : Elektrik depolama birimi olarak kullanılacaktır. 

Partikül temizleme filtresi;   
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Filtre; Aspiratör düzenidir. 

 

                  
Şekil 4.1.1 Zeplin 1m*40cm boyuttadır.          Şekil 4.1.2 Elastik bükülebilen enerji paneli kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 
Şekil 4.1.3 Enerji panelinden gelen elektrik güneşli günlerde şarj edilecek. 

 

                              
Şekil 4.1.4 Partikül temizleme filtresine hava çekimi          Şekil 4.1.5  Filtrenin iç kısmı Aspiratör 

düzenidir. 

 

a- Model tabla üzerinde montaj edilecektir. 

b- Filtre ve uçuş montajı zeplinin alt kısmındadır. 

c- Güneş pilleri montajdan sonra yerlerine takılacaktır. 
 

4.2 Yöntemin hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamaları kullandığı 
 

 ZEPFİLT in uçuş ve temizlik aşamalarında yenilenebilir, güneş enerjisini 

kullanacakğız. Partikül temizleme bölümü geliştirilebilir özelliktedir. Uçuş ve sensor 

gruplarında istasyon ile bağlantı kurulacaktır.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Havayı temizlemek için gökyüzünde dolanan bir cihaz; projemizin yenilikçi yönünü 

yansıtmaktadır. Yıllar sonra gökyüzünü temizleme veya temiz hava edinme yöntemleri mutlaka 

denenecektir. Bizler bu minvalde daha erken davranarak inovatif fikrimizi öncelikli ortaya 

koymalıyız. Ülke olarak örnek teknolojik gelişmelere başladığımız bu dönemde biz de 

ZEPFİLT fikrimiz ile katkı sağlayacağız. 

 Kaynak araştırmalarımızda; gökyüzünde dolaşarak, FİLTRE görevi yapan herhangi bir 

hava aracı olmadığını gördük. ZEPFİLT Dünya’da ilk kez bizim tarafımızdan kullanılacaktır. 

Gökyüzünü teknolojiyi kullanarak temizleme fikri de ilk kez bizim tarafımızdan fikir haline 

gelmiştir. ZEPFİLT gelecek yıllarda farklı modellerle karşımıza çıkacaktır. ZEPFİLT in dış 

yüzeyi reklam ve duyuru alanı olarak kullanılırsa kendi bütçesinin karşılayabilir. Böylelikle 

yerli ekonomimize katkı sağlar. Hava kirliliği artışının kanun ve ortak işbirliği çalışmaları ile 

durdurulamadığı aşikardır. B.Walsh E. P. Lazear F. Yılmaz Ç. SÜMER (2014) Atmosfer ve 

Şehir hava üst tabakasını temizlemeye yönelik model, araç, sistem geliştiren ülkeler ekonomik 

açıdan da temiz hava kaynağı açısından da öne geçecektir. Türkiye’mizde üretilmesi ve örnek 

olması önceliğimizdir. Projemizde kullanacağımız malzemeleri ülkemizde kolaylıkla 

üretebiliriz. Filtre ve temizleme ünitesinin üretimini de yapabiliriz. Zeplinin hareketi ve filtre 

fanları için gerekli olan elektrik enerjisini; bükülebilir güneş panellerinden elde edeceğiz. 

Konya’da bunları üreten firmalar vardır. 

6. Uygulanabilirlik 

ZEPFİLT uygulama ve sürekliliğinin sağlanması açısından harika yenilikler içermektedir. 

ZEPFİLT üzerinde kullanılar tüm ara-gereçler hali hazırda evlerimizde, fabrikalarda, 

arabalarda, İHA ve uçaklarda kullanılar sistemler olduğu için sonraki dönemlerde geliştirilmesi 

de kolay olacaktır. ZEPFİLT üzerine alınacak reklam yazıları gökyüzünde dolaşırken maddi 

kaynak da sağlayacaktır. Atmosferdeki zararlı partiküllerin artışı gözönünde bulundurulacak 

olursa, diğer ülkelere satışı da devam eder. Özellikle bakım-kontrol ve üretim istayonlarındaki 

işleyiş hali hazırda İHA kontrollerden elde edilen bilgi birikimi ile birleştiğinde inovatif ve 

uygulanabilir bir temizlik aracı ortaya çıkarmış olacağız. ZEPFİLT in malzemelerinin yerel 

olarak üretilmesi de kaçınılmazdır. TOGG ve TÜBİTAK/ASELSAN güneş pilleri, yer kontrol, 

yeni nesil filter sistemlerinde uzmanlıklarını tüm Dünya’ya kanıtladılar.  

Projemizin uygulanması halinde malzeme, bilgi birikimi, satış/gelirleri düşünüldüğünde 

uygulanabilirliği tartışmasız olarak ortaya çıkmaktadır. Bizler model üzerinde 

gerçekleştireceğimiz bu proje fikrinin mutlaka gelecek yıllarda semalarda göreceğimize 

inanıyoruz. 



 

 

6 
  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

ZEPFİLT Projesi Kullanılacak Malzeme Listesi 

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam 

Zeplin Modeli 1m*40cm 1 355TL 355TL 

Elastik bükülebilen enerji 

paneli; 12V 

1 500TL 500TL 

Şarj Cihazı  1 750TL 750TL 

Partikül temizleme filtresi 

İç malzemesi Mevcuttur 

1 250TL 250TL 

Fan Aspiratör düzeni 

İç Malzemesi Mevcuttur 

1 50TL 50TL 

TOPLAM TAHMİNİ MALİYET 1905TL 

 

 

 

 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTO

S 

Problemin 

ve 

alt 

problemlerin 

tesbiti 

Kaynak  
taraması 

 

Zeplin ve 

Filtre 

Sistemlerinin 

incelenmesi 

 

Enerji ve 

panel 

sisteminin 

araştırılm

ası 

 

Raporun  
yazılması 

 

Malzeme  
temini, 

Montaj 

yapımı 

 

Prototip 

Denemesi
nin 

yapılması 

 
 
 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
 

Projemizin hedef kitlesi temiz havaya ihtiyaç duyan herkestir. Bizler ve bizden sonra 

Dünya’ya gelecek olan yeni nesiller bu projenin yararlanıcılarıdır. Birincil hedef kitlemiz 

Türkiye’de yer alan BÜYÜKŞEHİRLERDİR. Çünkü göç, sanayi vb durumlar büyükşehirlerin 

üst hava tabakasını diğer şehirlere göre daha hızlı kirletmektedir. İkincil hedef kitlemiz ise 

ZEPFİLT i satın alarak kullanacak olan diğer ülkelerdir. Şunu belirtmeliyiz ki; atmosferin 

kirlenmesinden kazanç sağlamayı istemeyiz fakat üretimini yapacağımız ZEPFİLT satışa da 

müsait olacağından gelir de elde etmemiz gerekmektedir. Elde edile gelir ile yeni fikirlerle 

ZEPFİLT imizi geliştirip, bakım-onarım, üretim ve istasyon bütçesi karşılanacaktır. 
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9. Riskler 

 

Projemizin gösterim bölümü model üzerinde olacağından dolayı herhangi bir risk 

taşımamaktadır.  

Kullanacağımız güneş enerjisi havanın kapalı olması halinde sıkıntı yaratabilir fakat önceki 

günlerde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemimizle şarj yaparak bu riski 

kolaylıkla çözebiliriz. 

(İleriki yıllarda 200*35m gerçek boyutunun üretilmesi halinde İHA, ASELSAN yer 

kontrol, TUBİTAK gibi geliştirici AR-GE birimleri ZEPFİLT in uçuş ve sürekliliğini bilgi 

birkimleri ile uygulanabilir yapacaktır.) 
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