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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yüksek gerilim hatlarının oluşan kirlilik nedeniyle yalıtkanlıkları azalmaktadır. Bu nedenle 

yüksek gerilim hatlarında bulunan izolatörler zaman zaman temizlenmek zorundadırlar. 

İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımak ve/veya faz iletkenlerini 

topraktan yalıtmak için kullanılırlar. Türkiye genelinde toplam 44 bin 551 izolatör 

bulunmaktadır. Yüksek gerilim hatlarının kirliliğini tarımsal arazilerin olduğu bölgelerde 

kullanılan tarım ilaçları, deniz kenarlarında deniz tuzu ve kuş pisliği gibi  nedenler  

oluşturmaktadır. Bu kirlilikler iletim hattının sisteminde arızalara neden olmaktadır. Ayrıca 

kirlilik elektrikte izolasyonu bozan bir etkendir. İzolasyonun bozulması sonucu da enerji 

kaybı yaşanmaktadır.   Çünkü, kirlilik izolatörlerin yalıtkanlığını azaltmaktadır. Bu da enerji 

kaybına yol açmaktadır. Bu durum ülkemiz ekonomisinde de önemli bir zarara neden 

olmaktadır. Yüksek gerilim hatlarının temizliği zorlu ulaşım koşulları ve hava şartları gibi 

nedenlerle meşakkatli yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde yüksek gerilim 

hatlarının temizliği daha eski bir yöntem olan karadan uygulanan tazyikli su ile ve ülkemizde 

ilk uygulaması 2019’da Ege bölgesinde yapılan helikopterden sıkılan saflaştırılmış su ile 

gerçekleştirilmektedir. Ancak uygulanan bu yöntemlerin oldukça maliyetli olduğu ve 

fonksiyonel olmadığını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmalarda bir helikopterin 

yüksek gerilim hattının temizliğini sağlamak amacıyla bölgeye giderek temizlik yapması 

sürecinde iki kişinin görevli olması ve aynı zamanda helikopter ile bu işlemin yapılmasından 

dolayı yaklaşık 6000 TL lik bir maliyet oluşmaktadır. 

 

Projede geliştirdiğimiz sistem ile kirlenerek yalıtkanlığı azalması sonucu elektrik iletiminin 

azaldığı yüksek gerilim hatlarının temizliği daha az maliyetli ve işlevsel bir yol ile 

sağlanacaktır. Bu amaçla öncelikli olarak yalıtkanlığın azalmasına bağlı enerji kaybının arttığı 

alanlar tespit edilecektir. Enerji kaybının tespit edildiği bölgeye gönderilen dron yardımı ile 

izolatörlerin temizliği sağlanacaktır. İzolatörlerin bulunduğu bölgeye getirilecek olan drona 

saflaştırılmış su takviyesi yapılarak ilgili izolatörün temizliği tamamlanacaktır. Bu sayede 

drone ilgili bölgedeki tüm alanların temizliğini gerçekleştirilecektir. Çalışmada kullanılacak 

dron üzerindeki kontrol kartının bir kanalı su pompa motoru için kullanılacaktır. Bu kanal 5V 

çıkış vermektedir. Su pompa motorunun 12V ile çalışması nedeniyle bir transitör ile 
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sürülecektir. Bu sayede çeşitli nedenlerle kirlenmiş ve izolasyonu azalmış izolatörlerin 

temizliği daha az ve fonksiyonel bir yöntem ile temizlenecek ve yalıtkanlığının artması ile 

enerji kaybının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu sistem sayesinde ülkemizdeki enerji 

kaybının da önüne geçilebilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Toz, kimyasal atık ve deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen yüksek gerilim hatlarının 

yalıtkanlıkları azalmaktadır. İletim hatlarındaki direklerde izolasyonu sağlayan 'izolatör' 

denilen bir malzeme vardır. Bu malzemelerde çevreden kaynaklı zamanla yüzeylerinde 

kirlilik oluşmaktadır. Örneğin bu kirliliğe kuş pisliği  veya tarımsal arazilerin olduğu 

bölgelerde tarım ilaçları neden olmaktadır, deniz kenarlarında deniz tuzu nedeniyle kirlilik 

oluşabilmektedir, şehir içerisinde de kimyasal birtakım atıklardan kaynaklı kirlilikler 

meydana gelmektedir. Bu kirlilikler iletim hattının sisteminde arızalara neden olmaktadır. 

Kirlilik elektrikte izolasyonu bozan bir etkendir. İzolasyonun bozulması sonucu da enerji 

kaybı yaşanmaktadır. Bu durum ülkemizde de enerji israfına yol açmaktadır. Yüksek gerilim 

hatlarının temizliği zorlu ulaşım koşulları ve hava şartları gibi nedenlerle meşakkatli 

yöntemler ile gerçekleştirilmektedir (Resim 2.1). 

 

  
Resim 2.1. Günümüzde yüksek gerilim hatlarının temizlenmesi için kullanılan yöntem 

3. Çözüm 

Projede geliştirdiğimiz sistem ile kirlenerek yalıtkanlığı azalması sonucu elektrik iletiminin 

azaldığı yüksek gerilim hatlarının temizliği daha az maliyetli ve işlevsel bir yol ile 

sağlanacaktır. Bu amaçla yalıtkanlığın azalmasına bağlı olarak enerji kaybının arttığı alanlar 

tespit edilerek ilgili bölgeye dron gönderilmektedir. İzolatörlerin bulunduğu bölgeye 

getirilecek olan drona saflaştırılmış su takviyesi yapılarak ilgili izolatörün temizliği 

tamamlanacaktır. Bu sayede drone ilgili bölgedeki tüm alanların temizliğini 

gerçekleştirilecektir. Drona ulaştırılan su basınçlı bir şekilde izolatöre iletilecektir. Bu sayede 

enerji kaybının önüne geçilebilecektir. 

 

4. Yöntem 

4.1. Sisteme Genel Bakış 

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

gerilim hatlarının temizliğini sağlamaktır.  

Sistem üç ana bileşenden oluşacaktır: Çok rotorlu bir drone, temizleme maddesi için dağıtım 

sistemi, zemin kontrolü dron kumanda sistemi. 
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Yüksek Gerilim Hatlarının Temizliği’de kullanabileceğimiz. Quadcopter V262 'nin üç ana 

bileşeni 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 oluşturulacaktıri Bakım söz konusu olduğunda ve kabın su ile 

yeniden doldurulması gerektiğinde dron manuel olarak kontrol edilerek zemine indirilecektir 

ve su takviyesi yapılacaktır. Drone olarak Quadcopter V262 seçmenin nedenini uçuş kontrol 

kartına sprey motorunu kontrolünü sağlayabilmek amacıyla bağlantı yapabilemimize imkan 

sağlamasından dolayıdır. 

 

4.2 Dron Platformu Seçimi 

Sistem için drona platform oluşturulacaktır. Oluşturulacak olan platform sistemin işleyişi için 

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

için 2,5 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 uçuş 

hızı 14m/s yükselme hızı 4m/s, alçalma hızı 3m/s olarak tespit edilmiştir. Dron uçuş süresi 10 

dakikadan fazla olacak şekilde tespit edilmiştir. Bu uçuş süresinin bir yüksek gerilim hattının 

temizlenmesi için yeterli olduğu yapılan ön denemeler sonucunda görülmüştür. Yukarıda 

açıklanan kriterleri kullanarak farklı drone platformlarını karşılaştırdık. Araştırmamız 

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

belirledik. Büyük çok rotorlu dronlar, daha yüksek bir taşıma kapasitesine ve manevra 

kabiliyetine sahip olduğu görülmektedir. Araştırmamızın sonuçlarından Quadcopter V262 

drone kullanmaya karar verdik., Quadcopter V262 bir yaklaşık 30km/h uçuş hızı ile 3kg 

ağırlığında yük. 7.4v 850 Lipo mAh pil ile drone yaklaşık 15 dakikalık uçuş süresine sahiptir. 

Çalışmada dron üzerine yerleştirilecek olan platform 3D yazıcıdan çıkartılarak 

oluşturulmuştur (Resim 4.1). 

 
Resim 4.1. Çalışmada kullanılacak olan sistemin yerleştirileceği platformun üstten ve alttan 

görünümü 

Çalışmada yüksek gerilim hatlarının temizliği için kullanılacak olan temizlik maddesinin 

depolanması için kullanılacak olan su haznesi farklı modellerde çizilerek karşılaştırılmıştır 

(Resim 4.2). 

 

 

Resim 4.2. Projede suyun depolanması amacıyla kullanılacak olan farklı depo tasarımları 

 

C A B 
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4.2.1. Çizimi Yapılan Farklı Depo Tasarımları 

Farkli depo tasarımları oluşturulurken dron tarafından taşınabilirliği, dronun aerodinamik 

yapısına etkisi ve dron uçuş süresi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda üç farklı depo tasarımı 

yapılmıştır. Yapılan depo tasarımları ölçü ve şekilsel açıdan farklılık göstermektedir.  

 

A Tasarımı: 

Resim 4.2’de görüldüğü gibi Montaj Tırnaklı depo 1,5 litrelik bir hacime sahiptir. Ayrıca 

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

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

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

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

B Tasarımı: 

Çalişmada kullanmayı düşündüğümüz ikinci depo tasarımı 13x13x10cm boyutlarındadır.  

2 litre hacime sahiptir.  

C Tasarımı: 

Diğer tasarımlardan farklı olarak bu tasarım silindir şeklindedir. 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 alınmıştır.  

 

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

monte edilmiştir(Resim 4.3). 

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

montaj aşamaları 

Su pompa motorunun 12V ile çalışmaktadır. Çalışmada kullanılacak dron üzerindeki kontrol 

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

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

 

  
Şekil 4.1 Drona entegre edilmiş su pompa motorunun çalışma sistemi 
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Çalışmada kullanılan su deposu, su pompa motoru ve su fıskiyesinin platforma entegre 

edilmesinden sonra drona monte edilmiştir (Resim 4.1 ve 4.3). Oluşturulan sistem su 

deposuna konulan 2 litrelik saf su ile deneme uçuşları yapılmıştır. Yapılan denemelerde 

dronun aerodinamik yapısında herhangi bir sorun gözlenmemiştir (Resim 4.4.). Uzaktan 

kumanda ile kontrol edilen dron ve temizlik maddesi dağıtım sisteminin çalıştığı ve 5m2 lik 

alanı 1 dakikada temizlediği tespit edilmiştir. Bir yüksek gerilim hattının temizlenecek alanı 

hesaplandığında ortalama 5 dakikada temizleme işleminin yapılabileceği görülmektedir. 

  
Resim 4.4. Su pompa motoru, su deposu ve su fıskiyesinin entegre edildiği platformun drona 

monte edilmesi ve dronun uçuş denemeleri 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde yüksek gerilim hatlarının temizliği daha eski bir yöntem olan karadan uygulanan 

tazyikli su ile ve ülkemizde ilk uygulaması 2019’da Ege’de yapılan helikopterden sıkılan 

saflaştırılmış su ile gerçekleştirilmektedir. Fakat bu yöntemlerin oldukça maliyetli olduğu ve 

fonksiyonel olmadığı tespit edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye 

Elektirk A.Ş arasında yapılan antlaşmada ülkemizde geçen yıl, 10 bin yüksek gerilim hattında 

yaklaşık 50 bin izolatör helikopter ile 7 ayda temizlenmiştir. Ve bu süreç devam etmektedir. 

Helikopter ile 10 bin yüksek gerilim hattına ulaşım ve gerekli personel ve teçhizat 

düşünüldüğü zaman çok yüksek miktarda bir ekonomik gider söz konusudur.  Örneğin dron 

ile yapmış olduğumuz temizleme işleminde maliyet olarak sadece batarya kullanımı söz 

konusudur. Literatür taramasında projede yapmış olduğumuz çalışmaya benzer bir 

uygulamaya rastlanılmamıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde gelişen teknoloji, otonom araçlar ve insansız hava araçlarının teknolojisinin 

oldukça gelişmesiyle birlikte, projemizin çok rahatlıkla uygulanabileceği görülmektedir. 

Yüksek gerilim hatlarının temizlenerek yalıtkanlığın artırılması ve enerji kaybını azalması 

amacıyla yapmış olduğumuz tasarımın benzeri günümüzde yangın söndüren dron ve ilaçlama 

yapan dronlarda görülmektedir. Projemizde yüksek gerilim hattının temizliği için kullanılması 

hedeflenen yöntem günümüzde kullanılan yöntemlerden daha ekonomiktir. Projemizde 

tasarladığımız prototip sayesinde ülkemizdeki hem enerji kaybının önüne geçilecek, yüksek 

gerilim hatlarındaki arızalar engellenebilecek ve ayrıca bu izolatörlerin temizlenmesi için 

gerekli olan maliyet düşürülecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

KULLANILAN MALZEME Adet/Metre Fiyat Referans 

Quadcopter V262 300 TL 1 Adet https://www.pilottr.com 

Su Deposu Yapım Maliyeti 50 TL 1 Adet 3D Yazıcı 

Su Fıskiyesi 15,95 TL 1 Adet https://urun.n11.com 

Su Pompa Motoru 61,5 TL 1 Adet https://www.hepsiburada.com 

12V Pil 21 TL 1 Adet https://www.hepsiburada.com 

Lipo Pil  59,93 TL 1 Adet  https://www.robotistan.com 

Toplam 508,4 TL   

 

Başlangıç: Ocak 2021 

Bitiş: Eylül 2021 

 

İş Paketi Adı Proje süresi, Ay 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Grubun Kurulması ve Yarışma Konusunun 

Belirlenmesi 

        

Yarışma Konusunun Detaylanması 

Problemlerin Tespiti ve Çözüm Önerileri 

        

Projenin Ön DeğerlendirmeFormunun 

Hazırlanması ve Başvurunun Yapılması 

        

Ön DeğerlendirmeSonuçlarının Doğrultusunda 

Projenin İyileştirilmesi 

        

Projenin Detay Raporunun Hazırlanması         

Proje Prototip Üretim Çalışmaları         

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Prototipini tasarladığımız proje kapsamında Türkiye genelindeki 44 bin 551 izolatör hedef 

kitlemizi oluşturmaktadır. Ayrıca mevcut yöntemin projemize nazaran daha çok maliyet 

gerektirmesi ve daha çok insan gücü gerektirmesi nedeni ile proje hedef kitlemizi dolaylı 

olarak ülkemiz ekonomisi de oluşturmaktadır. 

9. Riskler 

Ülkemizde 45 bin civarında yüksek gerilim hattı bulunmaktadır. Bu hatların kirliliğinden 

doğan önemli bir enerji kaybı söz konusudur. Bu durumda yapılacak olan proje ile yüksek 

gerilim hatlarının temizliği sağlanarak bu enerji kaybının önüne geçilebilecektir. Fakat 

projede hazırlamış olduğumuz sistem temel olarak dron teknolojisi yardımı ile bu bölgelerin 

temizlenmesi esasına dayanmaktadır. Mevcut yöntemde helikopter veya karadan tazikli su 

yardımı ile temizlenme yapılmaktadır. Projede hazırlanan sistem, mevcut sistemlere nazaran 

daha az su basıncı oluşturma ihtimali söz konusudur. Bu durum izolatörlerin temizlenmesinde 

verimlilik kaybına yol açabilir. Ayrıca ülkemizde yer alan yüksek gerilim hattının ve 
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izolatörlerin sayısının fazla olması nedeni ile tasarlamış olduğumuz sistemi taşıyan çok sayıda 

dron gerektirmektedir. Fakat bu durum mevcut sistemler ile karşılaştırıldığında yine de çok 

avantajlı görülmektedir. 

Projede yer alan ikinci risk ise izolatörlerin temizlenmesi için gerekli olan su miktarı ve bu su 

miktarının dron tarafından taşınabilirliğidir. Mevcut sistemlerde helikopter veya yerden 

basınçlı su ile yapılan temizleme işlemlerinde kullanılan suyun miktarına bağlı olarak taşıma 

sorunu yaşanmamaktadır. Fakat projemizde temizleme işlemi için kullanılacak olan dron 

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

için ise drona çok rahat bir şekilde su takviyesi yapılabilmektedir. Ayrıca gelişen teknoloji ile 

birlikte dronların taşıma kapasitesi artırılarak bu problemin üzerinden gelinebilecektir.  

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Cihad Can Özbaydemir 

Adı 

Soyadı 

Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

 

C.CAN 

ÖZBAY

DEMİR 

Literatür taraması ve veri 

toplanması ve analizi, Projede 

kullanılacak olan ekipmanların 

tasarımı, Elektronik devre montajı, 

donanım sorumlusu 

Çorum Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Son 6 aydır dron pilot 

eğitimi almaktadır. Çevre ve 

İnsan Sağlığı TÜBİTAK 

Araştırma Projeleri 

 

 

Mehmet 

FİDAN 

 

Proje Danışmanı 

Çorum Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Biyoloji Öğretmeni olmanın 

getirdiği bilgi birikimi ve 

deneyimi 
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