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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Kış ayların da özellikle doğu illerimiz olmak üzere birçok ilimiz de buzlanma ve 

yoğun kar yağışı nedeniyle hayatı olumsuz yönde etkileyecek durumlarla 

karşılaşmaktayız. Bu sorunlar sonucunda birçok can ve mal kayıpları oluşmaktadır. 

Gaziantep ilimizde de bu yıl tüm ülke de olduğu gibi beklenmedik yoğun kar yağışının 

olumsuz sonuçlarından çokça etkilendik.Bunu her kış yaşayan insanlarımızın ne kadar 

zorluk yaşadığını görmüş olduk.Bu durumu hafifletmek için elimizden ne 

gelebileceğini düşündük.Günümüzde birçok konu da kullanımı yaygınlaşan droneların 

bu konu da kullanılmadığını fark ettik. Drone’ların kışın yaşanabilecek olumsuzlukları 

giderme de kullanılabileceğine karar verdik.Yapmayı düşündüğümüz drone’umuza 

Yeti dedik.  

Yeti olarak isimlendirdiğimiz drone’umuzun tasarımını autocad programında çizimini 

gerçekleştirdik: 

 
 

2.Problem Durumunun Tanımlanması:  

 

 Kar yağışının yolları kapatması durumunda, yollar kamyon kasalarından işçilerin tuzu 

yola serpmesi yöntemiyle açılmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların ağır işlediği, trafik 

tıkanıklığını da beraberinde getirdiği görülmektedir. Kamyonların hareket 

kabiliyetlerinin karda azalması temizleme faaliyetlerinin sürdürebilirliğini ve süresini 

olumsuz etkiler.(Görsel 1.) 

 Kar yağışı şehir merkezlerinde binaların çatılarında kar birikimine ve çatılardan sarkan 

buz sarkıtlarına sebep olurken bunların temizlenmesi çatıya çıkan ve karı mekanik 

yollarla temizleyen işçilerle sağlanır. Bu temizleme yöntemi işçilerin can güvenliğini 

riske atarken temizleme süresini uzatır. (Görsel 2.) [2] 

 

 Görsel 2. 1 Görsel 2. 2 
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Sanayi merkezlerinde bulunan fabrikaların çatılarındaki karın ağırlığından dolayı çatılar 

çökmekte ve bu da makinelerin bozulmasına ,işçilerin hayati tehlike yaşamasına ;iş verenlerin 

de mali zararlara uğramasına sebep olmaktadır. İlimizde bu kış yaşanan kar yağışından dolayı 

zararı milyonlarca lirayı bulan fabrika ve işletmeler bulunmaktadır. (Görsel 3 ve 4.) 

                        

 

 

 

    

Görsel 2. 3                                                                                        Görsel 2. 4 

                                                                       

 Binaların çevrelerinde ve giriş merdivenlerinde insanların kar üzerinde yürümesinden 

dolayı buzlanma meydana gelmektedir, bu durum insanların hayati yaralanmalarına 

sebep olmaktadır.         

 

 

      

 Görsel 2. 5                                                                  Görsel 2. 6            

 

 Tuzlama çalışmaları asfalt üzerinde tamiri pahalı masrafların doğmasına sebebiyet 

verir. 

 

.  

          Görsel 2. 7     Görsel 2. 8 
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 Metal aksamlı köprüler tuzlama sonucunda korozyona uğrayarak çökme tehlikesi 

yaşatabilirler.  

 

 Hastaneler, kışlalar, bakanlıklar, okul ve külliye gibi önem arz eden kamu binalarının 

solüsyon uygulaması yapılarak çevrelerinin temizlenmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi 

önemlidir. Buraların kar temizliği yapılırken iptidai görüntüler verilmemelidir. 

 

 

 

               Görsel 2. 9                                                              Görsel 2. 10 

Karın basınçla sıkışıp buzlanma oluşturması insanların kayıp yaralanmalarına 

sebebiyet verirken çatıdan sarkan buz sarkıtlarının kopup baş bölgesinde şiddetli 

yaralanmaları beraberinde getirir. Hastanelerin acile servislerinin önlerine ambulansın 

rahatlıkla girip çıkması sağlanmalıdır. Bunun için kepçe, dozer ve benzeri araçlar acil 

girişlerin önlerini kapatmamalıdır.  

 

Yukarıda belirttiğimiz problem durumları ele alındığında üretilen çözümlerin kar 

yağışı ve buzlanma sonrası uygulamalar olduğu görülecektir.(Deicing/Koruyucu 

Bakım)Bu tür yaklaşımların geleneksel yaklaşım yöntemleri olduğu ve reaktif 

yaklaşım olarak adlandırıldığı söylenebilir. Oysa önleyici bakımın gerektirdiği 

proaktif yaklaşım metodunda bu olaylar gerçekleşmeden analizlerin yapılması, gerekli 

anti-icing (Buzlanma  Öncesi Bakım) çözelti uygulanması hem bize temizliğin 

yapılma süresini kısaltırken kullanılan kimyasal maddelerin miktarını azaltma şansını 

verir. 

 

Dikkat edilecek olursa reaktif yaklaşım metodunda kar ve buzlanmadan hemen sonra 

işçilerin kol gücüne dayalı, meşakkatli olduğu kadar tehlikeli de olan bir uğraş içine 

girdikleri görülmektedir, örneğin kamyon kasasından yola tuz serpmeye çalışan veya 

çatıda yetersiz emniyet önlemleriyle kar küreyen işçilerin can güvenliği tehlikeleri 

bulunmaktadır. 

                                                                                            
  Görsel 2. 11                                   Görsel 2. 12 
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Direkt kullanılan tuz ve solüsyon uygulamalarının korozif etkilerinden dolayı 

uygulamanın yapıldığı satıhlara (yollara, köprülere, yol kenarında bulunan metal 

aksamlara, taşıtlara ve fabrika çatılarına) zarar verdiği görülür. Bu uygulama tarzının 

ekonomik görünmesine rağmen sonuçlarının bizleri ekonomik olmadığı sonucuna 

götürür. Bununla birlikte uygulamayla toprağa taşınan tuz tarım ve ormanlık arazinin 

yapısını bozar. 

 

 Mal, üretiminin yapıldığı fabrikalar ve ulaşımın aralıksız sürdüğü havalimanları gibi 

stratejik önemli tesislerin çatıları itfaiye araçları ve merdivenlerle oraya çıkan temizlik 

işçilerinin küremesiyle temizlenir. Bu gibi tesislerin çatılarının yoğunluk sebebiyle 

unutulması bu mekanlarda hazırda bekleyip bu işe gereksinim duyulduğunda hızlı 

çözüm üreten sistemleri gerekli kılar.  

 

 

3.Çözüm 

Problem basamağında belirttiğimiz sorunları çözmek için son yıllarda popülerliğini artıran 

tarım zirai drone’larına benzer özelliklere sahip drone’lar üreterek havadan solüsyon 

uygulaması yapmayı düşündük.  

 

 Bunla birlikte kar ve buzlanma ile mücadelede buzlanma öncesi anti-icing uygulamalar , 

deicing uygulamalardan daha etkili sonuca ulaştırır. Yani kar yağmadan önce drone ile 

yapılacak çalışmalar karla mücadelede bizleri avantajlı hale getirecektir. KGM’nin  ‘Kar ve 

Buzla Mücadele Rehberi’nde [1] 
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Dünyada kar mücadelesinde daha çok buzlanma öncesi uygulama yapılmaktadır. Bu yöntem daha az 

malzeme ve işçilik gerektirir, bu da daha az uygulama maliyeti ve azaltılmış çevresel etki anlamına 

gelmektedir. 

 

     Anti-icing (Buzlanma Öncesi) çözelti uygulaması yapılan kesimler kar tutmamıştır 

                

  Buzlanma öncesi (Anti-icing) çözelti uygulaması 

 

Bu türden bir uygulamayı drone’larla yürütmek daha akılcı olan bir çözüm yoludur çünkü 

drone’ların ; 

1. Kamyonların kar içindeki hareket kabiliyetleri ile kıyaslandığında onlardan üstündür. 

Yolda kalıp yolu kapatan araçların üstünden de uygulama yapılabilir. Solüsyon olarak 

kullanılacak organik kökenli asetatların korozif etkileri bulunmamaktadır. Bu sayede 

araçların kaportaları ve metal aksamları zarar görmez.  
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Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi kamyon ilerleyemezken drone yolun en önüne 

solüsyonu taşıyabilir. 

 

2. Kişilerin çatılarda ulaşmakta zorlandığı alanlara kolaylıkla ulaşarak pratik bir çözüm 

sunar.  

3. İşçilerin bu çalışmaları yürütürken kamyon kasasından ve çatılardan düşerek 

yararlanmalarının önüne geçer. (Fotoğrafta Gaziantep’teki bir fabrika çatısının işçiler 

tarafından temizlenmesini görmekteyiz.) 

 

4. Tuz serpilerek yapılan çalışmalara göre daha çevrecidir. Projemizde kullanılması 

hedeflenen solüsyonlar tarım ve orman arazilerinin yapısını bozmaz. 
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5. Hastane, fabrika, havalimanı, karargah, devlet binaları gibi faaliyetlerini aralıksız 

sürdürme zorunluluğu olan yapıların çevre ve çatılarının kısa sürede temizlenmesini 

modern bir yolla yapar. 

 

6.  Drone’ların endüstriyel, tarımsal, haritalama, inşaat gibi alanlarda halihazırda 

kullanılmaktayken kar ve buzlanma ile mücadelede de çözüm araçlarından bir tanesi 

olmalıdır.  

 4.Yöntem Tuz yerine sıvı solüsyon kullanmanın, tuzun asfalta verdiği zararı önlemesinin 

yanında solüsyonların yerli üreticilerden sağlanacak olması o sektöre de üretim yapan 

üreticilerimize destek de sağlayacaktır. Solüsyon olarak organik çözeltilerden asetat grubunun 
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kullanılması isabetli olacaktır (Tablo 4.1)   

 

                                                                

Projemiz kullanım mekanına göre teknik verileri birbirinden ayrılan YETİ’ler 

projelendirilecektir. Geniş alanları kaplayan yol, köprü ve fabrika çatılarında taşıma kapasitesi 

büyük; dar sokaklar, ev ve bina çatılarında küçük taşıma kapasiteli YETİ’ler tekli veya sürü 

halinde görevlendirilecektir. 

 

Örneğin 10.000 m² alana sahip bir çatıyı ,tasarladığımız 30 litrelik depo hacimli, XR11001 

(Görsel 4.1) nozüle sahip drone’umuzla ortalama 25-30 dakika gibi bir sürede 

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.   

                 

                 Görsel 4.1 XR11001 Püskürtme Nozülünün  Teknik Özellikleri [4] 

 

Drone’numuzun hareketi esnasında izleyeceği yörünge aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 

olacaktır. Alanın merkezinden başlayarak alanın dışına doğru kademeli olarak solüsyonlama 

yapmak solüsyonun alana daha iyi yayılmasını sağlarken kullanılan solüsyon miktarını 

azaltacaktır. 
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Tablo 4.1 2 Bıçaklı 3090 Kodlu Pervaneler ile Alınan Değerler [3] 

  

Tablo 4.2  3 Bıçaklı 3090 Kodlu Pervaneler ile Alınan Değerler [3] 

 

Drone’muzun tasarlarken pervane kısmının 2 bıçaklı olmasını düşündük çünkü 3 bıçaklı 
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olarak tasarlanması halinde itim gücü artacak fakat daha fazla enerji çekeceğinden dolayı 

drone’muzun havada kalma süresi azalacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tuzlama yerine solüsyon kullanmak asfalt, köprü ve tünellerdeki tahribatı azaltacak 

ayrıca tuzlamanın çevreye olan zararını ortadan kaldıracaktır. 

 

İHA'lar birçok alanda kullanılmaktadır ancak bu projeyle birlikte ilk kez karla 

mücadelede kullanılacaktır. YETİ projesiyle karla mücadelede drone’ları 

kullanacağımız için klasik tuzlamaya kıyasla işçi,yakıt vb. masraflar azalacaktır. 

YETİ’de kullandığımız enerji kaynağı elektrik enerjisi olduğundan dolayı karla 

mücadelede kullanılan araçların arkalarında bıraktıkları Karbon Ayak İzi en aza 

inecektir. 

 

Drone’ları ilk defa bu şekilde kullanımı drone’lara karşı olan ilgiyi bir kat daha 

artıracaktır. Projenin tanıtılması için oluşturulacak stantlar çocuklar ve gençlere 

drone’ları hayatın her alanında kullanılabileceğini işaret edecektir. 

Drone’muz sadece kış aylarında çalışmayacaktır. Tarım zirai drone’larına benzemesi 

sebebiyle yaz aylarında da deposuna çözücü solüsyon yerine sıvı gübre veya zirai ilaç 

yüklenerek kullanılabilir. Bu anlamda bir yıl sadece kış aylarında kullanılıp yaz 

aylarında kullanılmadan beklemeyecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Sanayi ve teknoloji bakanlığı öncülüğünde valiliğimiz, YETİ’nin üretimi ile ilgili 

projeyi koordine etmelidir ve şehrin sanayicilerden projeye finansal destek vermelerini 

istemelidir. Bununla birlikte KOSGEB kredilerini kullandırmalıdır. YETİ 

drone’larının satışa hazır hale getirilip pazarlanabilmesi için yeni şirketler kurulmalı 

bu şirketler aracılığı ile ülke içine ve yurt dışına satışı sağlanmalıdır.Drone pazarının 

son yıllardaki popülerliği artması ile birlikte projemiz kişisel kullanıma da sunulabilir. 

Bu şekilde öncelikle kış aylarında bireysel kullanım alanları yaratılabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Aşağıdaki tabloda 30 LT taşıma kapasitesine sahip bir adet YETİ’nin parça ve fiyat listesi 

sunulmuştur.[5],[6],[7] 

 

PARÇA ADI ÜRÜN KODU BİRİM FİYAT ADET FİYAT LİNK

MOTOR ADI SunnySky X8030S $338,17 6 $2029,02 LİNK

MOTORUN GÜCÜ 100 Kv 

KULLANILAN PERVANE  Ormino X8 3090 $ 13,57 3 $40,71 LİNK

ESC Hobbywing Xrotor 100A $ 52,63 6 $315,78 LİNK

DEPO HACMİ 30L $105,96 1 $105,96 LİNK

NOZÜL XR11001 $ 54,61 6 $327,66 LİNK

BATARYA GENS TATTU 32000MAH 22.8V 10C $459.00 1 $459 LİNK

ANAKART JIYI K3A PRO $386,39 1 $386,39 LİNK

KUMANDA SETİ ALICI(Transmitter) Skydroid H12 $741,41 1 $741,41 LİNK

GÖVDE(KOLLAR) Karbon Fiber Boru $7,53 (mm) 10 $75,3 LİNK

GÖVDE(ANA KUTU) G10 FR4 Fiberglas(200x300mm) $8,42 3 $8,42 LİNK

KAMERA Fpv Video Alıcı-Verici Kamera $154,5 1 $154,5 LİNK

                                                                                                                                               TOPLAM FİYAT : $4538,19
    30 LT Kapasiteli YETİ’nin Üretilmesi İçin Gerekli Olan Maliyet Planı 

 

Bu emsaldeki satışa sunulan zirai drone’larin fiyatları $15.000 ila $30.000 aralığındadır. 

Bizim drone’muzun seri üretime geçirilmesi halinde yukarıdaki tabloda belirttiğimiz 

rakamdan daha uygun bir fiyata gelmesi mümkündür. 

 

Burada da proje takvimini görmekteyiz. 

Tarihler                                       Yapılacak Faaliyetler 

 

Haziran 

Valiliğe brifing raporu sunulması ve projenin protatipinin hazırlanması için 

gerekli mecralarla görüşülmesi deneyap atolyeleriylenden destek istenmesi 

ve organizasyon sağlanması. 

Temmuz Detay raporu sonuçları açıklanması ve maddi destek sağlanması. Projenin 

sunuma hazır hale getirilmesi.. 

Ağustos  Sunum için Rize Teknofest arenasına gidilmesi ve sunum yapılması. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

YETİ projesi hem kurumların hem de kişilerin kullanıma açık bir projedir. Ana 

hedefimiz yollar ve çatılar olduğundan dolayı öncelikle Karayolları Genel 

Müdürlüğüyle, özel otobanları işleten firmalar ve fabrikalar için üretimi 

gerçekleştirilecektir. Sonrasında belediyeler, hastaneler, askeriye ve en son olarak 

YETİ'leri kullanma ehliyeti alan insanlar YETİ'leri satın alabilir kendi evlerinin 
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çatısını, merdivenlerini işçi çalıştırmadan hem daha ucuz hem de daha güvenilir 

şekilde temizleyebilir. Kar temizliği yapmak için kurulmuş kuruluşlar bu drone’lara 

talip olabilir. Bunlarla birlikte, yazın da tarımsal alanda kullanımı düşünüldüğünde 

çiftçilerimizi de hedef kitle içerisinde gösterebiliriz. 

 

9. Riskler 

Projemizde kullanılması düşünülen drone’ların maliyetleri, ülkemiz ve dünyadaki 

ekonomik koşullar düşünüldüğünde yatırım yapacak kurum, sanayici ve devletimizin 

projeye yeterli maddi kaynak ayıramamasına sebep olabilir. 

Her ne kadar kurum raporları kullanılacak solüsyonların zararı olmadığını ifade etse 

de uzun dönemde bu sıvıların çevre ve insan üzerinde etkileri bilinememektedir. 

 

Drone’da kullanılacak LiPo pillerin kullanım ömürlerinin tamamlanması halinde 

uygun koşularda saklanamaması ve dönüştürülememesi çevreye olumsuz 

etkileyecektir. 

Kışın soğuk hava koşullarında pillerin ve anakartın tam performansta çalışamaması ile 

karşılaşılabilir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen YETİ projesi yatırım yapan şirketlere 

ve projeyi onaylayarak faaliyete sokacak devletimize mali birçok kazançlar sağlayıp 

rantabl bir proje olma özelliği göstermektedir. 
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