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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
  Afet anlarında iletişim ağlarının etkinliğinin sağlanması en elzem kurtarma desteklerinden 

biridir. Afetzedenin iletişim kuramadığı bir noktada kurtarılmayı beklediğini anlamak çok uzun 

süreler almaktadır. Projemizin başlıca hedefi bu gibi durumlarda iletişim ağına bağlanan ikincil bir 

baz istasyonu görevi görerek, şebekelerin zorlanmalarını önlemektir. Acı bir şekilde tecrübe 

ettiğimiz bir geçek vardır ki o da olası bir Marmara Deprem’inde tüm operatörlerin ağ hizmetlerine 

saatlerce ulaşım sağlanamamıştır.[1] Bunun bir çözümü olarak daha fazla baz istasyonları kurmak 

hem maliyet hem de çevre sağlığı açısından oldukça kötü bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.    

            Projemizin sunmayı hedeflediği çözüm ise, otonom bir şekilde şebeke ağına katılarak baz 

istasyonu sistemlerine destek olacak bir İnsansız Hava Aracını hayata geçirmektir. Tasarımımız 

sayesinde hemen hemen aynı doğrultuda çalışan Dronecell gibi hali hazırda var olan ürünlerden 6 

kata kadar daha uzun süre havada asılı kalarak, afet sonrasında çok önemli ilk birkaç saat için 

iletişimin kopmamasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 
                 Günümüzde telefon ağları hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. İnsanın 

iletişim kurma ihtiyacı tarih içerisinde git gide artarken, bu ihtiyaca cevap olarak cep telefonlarının 

yaygın kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki; “DİGİTAL 2022 GLOBAL OVERVIEW REPORT” 

girişiminin her sene yayımladığı raporlar göz önüne alındığında sosyal medya ağlarında kullanım 

oranının gitgide arttığını görmekteyiz. Bu rapora göre 2021 yılına oranla insanlar %1,4 lük bir artışla 

ortalama 2,5 saatini günlük olarak sosyal medya platformlarında harcamaktadırlar.[2] Bu bir insanın 

günlük ihtiyaçlarına karşılık süreye denk bir zamanı sosyal medya ortamlarında geçirdiğini 

göstermektedir.   

                  Telefonlar böylesine hayatımızın içine girmişken teknolojik olarak haberleşme ve iletişim 

çağını yaşadığımızı söylemek yanlış olmayacaktır. İletişimin çift yönlü olarak bu kadar kısa 

sürelerle gerçekleştiriyor oluşu insanlık açısından oldukça önemlidir. İnsan vücudunun bir uzvu 

olarak tanımlayabileceğimiz telefonlarımız;  insanı network sistemine ve diğer insanlara anlık olarak 

bağlayabilen bir parçamız olarak işlev görmektedir.   

                  Durum böyle olunca acil anlarda ilk aklımıza gelen tabi ki bir telefon kadar uzağımızda olan 

sevdiklerimize ulaşma isteği oluyor. Ancak mevcut sistemde, afet anında bu kadar çok bağlantı 

isteğini gerçekleştirmek pek mümkün görünmüyor. Bu problemin temeline inildiğinde ise baz 

istasyonlarının, günlük ortalama bağlantı sayısına bağlı olarak yerleştirilmesi karşımıza çıkıyor. 

Yani günlük hayatta herşey yolunda iken telefon iletişiminin trafiği sıkışmadığı için herkes mevcut 

baz istasyonları üzerinden hem gönderici, hem alıcı görevini yerine getirerek haberleşebilmektedir. 

Fakat bir afet gerçekleştiği anda, kitlesel bir hareketle herkes eline telefonunu alarak bir diğer kişiye 

ulaşmaya çalışırsa iletişim altyapımız bu kapasite aşımından dolayı çalışmamaktadır. Dahası bu 

sorun o anda zor durumda kalan bir afetzedenin, yetkililere ulaşmasını engelleyerek hayati riskler 

oluşturabilmektedir. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da meydana gelen 5.8 

büyüklüğünde nispeten küçük depremde yaşamıştık. Olası Marmara Depremi’nin bu ölçekten çok 

daha büyük olması bekleniyor. Deprem bölgesine çok uzak olan illerin (Rize, Ardahan, Van vs.)  bir 

çoğunda bile iletişim hatlarının kesildiğini, çağrı yapılamadığını acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. 

                   İletişim altyapımız statik bir yapıya göre dizayn edildiği için sadece afet anları değil, 

konserler, mitingler, spor müsabakaları gibi kitlesel toplanma anlarında da şebekelerde kesilmeler 

ve aksamalar meydana gelmektedir. Bu durum alışageldiği iletişimi kısıtlamakta bazı durumlarda 

ise yok etmektedir.  

                  Tüm bu problemlerin çözümüne ilişkin ilk akla gelen baz istasyonu sayılarını arttırmak, 

iletişim için çözüm oluştursa dahi hem maliyet açısından hem de insan sağlığı açısından oldukça 

büyük riskler teşkil etmektedir.[3] Bununla birlikte dinamik bir çözüm sunan Türkcell Dronecell 
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teknolojisi ise projemize paralellik göstermekle birlikte havada asılı kalma süresi kısıtlı olduğu için 

yeterli katkıyı sunamamaktadır. Bir afet anında ilk 5 saat aşırı önem taşımaktadır ve bu süre zarfında 

iletişim ağının kopmaması elzemdir. Mevcut drone teknolojisi sayesinde Dronecell,  en fazla 45 dk 

kadar havada asılı kalabildiği için bu duruma çözüm üretmesi beklenemez.[4] 

                 Raporumuzun 3. Başlığı olan Çözüm bölümünde detaylarına yer verdiğimiz projemizde, 

yukarıda belirttiğimiz problemlerin başlıca sorunu olan iletişim sistemimizin temelini statik bir 

yapıdan, dinamik bir yapıya çevirmeyi hedeflemekteyiz. Bunu drone teknolojisinin dezavantajı olan 

havada asılı kalma süresini, inovatif tasarımımız sayesinde zeplon aracımız ile 6 kata kadar arttırarak 

yapmayı planlıyoruz. Böylelikle ihtiyaç anlarında iletişim altyapısına yedek bir baz istasyonu gibi 

katılarak destek olmayı amaçlamaktayız. 

3. Çözüm  
Projemiz sayesinde sadece doğal afet anlarında değil, insan elinin değdiği ve iletişime ihtiyaç 

duyulan her kitlesel toplanma anında iletişim ağına destek işlevi görmeyi hedefliyoruz. Bu desteği 

ise çağımızın gerektirdiği şekilde dinamik bir yapıyla yani ihtiyaç anında aktif olarak, Ergonomi 

bilimine uygunluk çerçevesinde sunmayı planlıyoruz.[5] Öyle ki projemizin amacı sadece baz 

istasyonlarının eksik kaldığı alanlarda iletişim ağına destek sağlamak değil, bunu ihtiyaç duyulduğu 

anda ve çok kısa sürede aktif olacak şekilde gerçekleştirmektir. Bu sayede gereksiz radyasyona 

maruz kalma gibi canlı sağlığını tehdit edecek durumlardan kaçınmış olmayı amaçlıyoruz. 

Dolayısıyla sunduğumuz çözümün, teknolojik anlamda iletişime destek sağlarken bir yandan da 

çevre dostu ve ergonomik olarak uzun ömürlü bir yapıya sahip olmasını öngörüyoruz.   

3.1. Projemizin Sağlayacağı Faydalar  

 Projemizin başta yerli ve milli kaynaklarla üretimine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış 

olması bizler açısından önem taşımaktadır. Bu sayede dışa bağımlı olmadan tamamen yerli 

projemizi geliştirebilir, ülke içinde bu konuda çalışmaları olan büyük firmalarımızdan, sivil toplum 

kuruluşlarımızdan, doğrudan ya da dolaylı yoldan Devlet ajanslarımızdan destek alabiliriz.  

Toplumsal olarak deprem, sel ve heyelan gibi bölgesel afet ve kriz durumlarında en çok 

zorlandığımız sorunlardan biri iletişim ağlarındaki aksaklıklardır diyebiliriz. Ülkemiz insanının 

malum sosyolojik yapısı gereği; kendinden önce sevdiklerinin canını düşünme içgüdüsü afet 

anlarında telefon trafiğini arttırmakdır. Artan “GET“ isteklerine karşılık veremeyen baz istasyonları, 

birçok kullanıcıyı ya beklemeye almakta ya da direkt iletişim ağını kapatmaktadır.[6] Bu noktada 

unutulmaması gereken bir diğer husus ise  baz istasyonlarının kullanım istatistiklerine bağlı olarak 

ortalama aktif kullanıcı sayısı üzerinden hizmet vermekte olduğudur.[7] Mevcut baz istasyonu yapısı 

ile altyapı çalışmaları ve ağ genişletme çalışmaları yapılırsa eğer, çok daha yüksek maliyetlerde ve 

üstelik hiç ihtiyaç olmadığında bile aktif olarak çevreye radyasyon yayarak zarar veren baz istasyonu 

yapılarıyla iletişim problemi çözülebilir. Fakat bu çağımızın gerektirdiği “Geleceği düşün, doğayı 

koru.“ prensibi ile tamamen ters düşmektedir.[8] Bu bağlamda bizim projemiz ise bu şekilde bir 

çözüm yerine proaktif olarak ihtiyaç anlarında devreye girerek iletişim ağına destek sağlayacak 

çözümün bir parçası olmayı hedeflemektedir.  

          Tüm bunların yanında akıllı telefonların sunduğu teknolojik yenilikler sayesinde insanlar 

konser alanlarında, spor müsabakalarında ve mitinglerde sosyal medya hesaplarından anlık 

paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde baz istasyonlarının internet alt yapılarında 

kopmalar meydana gelmektedir. İkincil bir çözüm olarak projemiz sayesinde bu gibi durumlarda 

aktif hale getirilerek ihtiyaç duyulan internet HOTSPOT hizmetinin sağlanmasına destek olmayı 

amaçlamaktayız.  
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3.2. Projemizin Çözüm Senaryosu 

  Projemiz yapısında karbonfiber bir 

iskelet ile hem sağlam hem de hafif bir tasarıma 

sahiptir. Bu şekilde etrafına kapladığımız 

alüminyum polietilen madde sayesinde ısıya 

dayanıklı bir yapıdadır.[9] İç kısımda 

oluşturulan sıcak havanın Bernouli prensibi ile 

yükselmesi ve genleşmesi sayesinde havada 

uzun sürelerle asılı kalmayı hedefliyoruz. 

Kanat motorlarımız piyasada bulunan en hafif 

fırçasız motor tasarımları olarak seçildiğinden 

hem hafiflik ilkemizden ödün vermeden hem 

de en optimal hareket kabiliyetini hedefliyoruz. 

Bu sayede afet anında belirlenmiş noktalardan hareketle 15 dk içerisinde bellirli bir irtifaya 

yükselerek 3-6 saate kadar havada asılı kalarak baz istasyonu alt yapısına destek vermeyi 

planlıyoruz.  

          Senaryo gereği olası “Marmara 

Depreminin“ yaşandığını göz önünde 

bulunduralım. Bu noktada İstanbul’un 

ortalama nufus yoğunluğu bulunan 

ilçelerinden Maltepe‘yi inceleyerek 

projemizin çözüm yapısını açıklamak daha 

doğru olacaktır. Maltepe ilçesinin Şekil2‘ de 

gösterilen haritasında belirtilen mahallelerde            

   noktalara Baztek Zeplonlar yerleştirilmiştir.   

          Deprem olduğu anda ana merkezden 

harekete geçirilen Baztek Zeplonlar 15 dk 

içerisinde aktif hale gelerek yerden 40 - 100 

metre kadar irtifaya ulaşacaktır.  Mevcut 

operatör ağlarına destek sağlayacak bir baz istasyonu gibi görev yapmaya başlayacaktır. Bu sayede 

deprem olduğu anda silsile yoluyla ilk 15-20 dk içinde ülke geneline yayılacak bir iletişim ağı kopma 

olayı yaşanmamış olacaktır. Bu sayede depreme yakalanan bir vatandaş iletişim ağı çökmediği için 

yetkililere haber verebilecek, konum hizmetlerini kullanabilecektir. Ayrıca bu bölgede yaşayan 

insanları merak eden yakınları telefon görüşmelerini gerçekleştirebilecektir. 

         Baztek Zeplon Hava Aracımızın hareket kabiliyeti ile örneğin; Cevizli Mahallesinde daha 

yoğun bir şebeke ağı isteği oluştuğunda, Gülsuyu Mahallesinde bulunan Baztek Zeplon aracı buraya 

doğru hareket ettirilerek Cevizli ağına destek olacak şekilde tasarlanmaktadır.  Bu sayede afet anında 

daha fazla yıkım olan ya da ihtiyaç anında daha fazla iletişime gerek duyulan bölgelerde kaydırma 

işlemi yapılarak çözüm üretilebilecektir.  

Temel Olarak Çözüm Senaryomuz aşağıdaki diyagramdaki gibi hareket etmektedir. 

 

Şekil 1 Baztek-Zeplon 3B Tasarım 

Şekil 2 Maltepe Mahalle Haritası 

Doğal Afet 
Olayının 

Gerçekleşmesi

Baztek 
Zeplonların 

Aktif Edilmesi

Şebeke Ağ 
Altyapılarının 

Desteklenmesi

İletişim Ağının 
Kararlılığının 
Sağlanması

Afetzedelerin 
Yetkililerle 

İletişim 
Kurmaları
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3.3. Projemizin Ana Bileşenleri 

         Temelde Baztek Zeplon tasarımımızda 15 adet farklı parça bulunmaktadır. Bu parçaların her 

birinin tek tek işlevsel görevlerini özetle şu şekilde açıklayabiliriz. 

 

1. Türbin Motorları: DC gerilim ile çalışan ve 2S batarya ile beslenen fırçasız yüksek hızlı 

ve torklu motorlardır. Piyasada bulunan en hafif (13gr) fırçasız motorlar kullanılmıştır.  

2. İskelet Destek Kirişleri: 6 no lu madde’de belirtilen ‘Ana İskelet Kirişleri’ne oranla daha 

hafif ve daha ince malzemeden destekleyici karbonfiber 1mm çapında çubuklardan 

meydana getirdiğimiz kirişlerdir.  

3. Sıcak Hava Valfi: Zeplon içerisinde depolanan sıcak havanın, Zeplonu aşağı eksende 

hareket ettirmek ve inişini güvenli bir şekilde sağlamak için sıcak hava tahliyesinde 

kullanılacak parçadır. 

4. Hava Akımı Sabitleyici Kanatlar: Zeplon içerisinde bulunan sıcak havanın, yerden belli 

bir yükseklikte karşılaşacağı rüzgar, ısıl koşullar ve basınç karşısında aracın hareket 

eksenini sabit tutmaya yarayacak parçalardır. 

5. Hareket Motoru: 1 no lu kısımda yer alan Türbin Motorlarına nazaran daha güçlü bir 

yapıya sahip olacak bu parça, Zeplon’un ana hareketi olan ileri ve geri hareketlerini 

sağlayacak olan parçadır. Aynı şekilde fırçasız hafif bir motor ile gerçekleştirilmektedir. 

6. Ana İskelet Kirişleri: Yapısında metalik alaşımlar ve 3mm Karbonfiber çubuk 

bulunduran ve Zeplon’un sabit bir formda kalmasını sağlayan iskelet yapının temel 

parçalarıdır.  

7. Isı Geçirmez Malzeme: Zeplon’un Burner (Ateşleme Sistemi)ne ilk teması 

gerçekleştireceği için yanmaz yapıda olması gereken (nomex) malzemedir. 

8. Baz İstasyonu: Temelinde “AT+” komutlarına bağlı olarak çalışan bir sim kart 

sürücünün HOTSPOT şeklinde veri üretmesi ile kullanacağımız prototip bir baz 

istasyonu yapısıdır. Bu yapıda Sim800L kartı kullanarak iç yapısını belli bir çalışmaya 

bağlı olmadan kendimiz gerçekleştirdik. (Raporumuzun 4. Başlığı olan Yöntem 

Şekil 3 Baztek Zeplon Ana Bileşenleri 2d 
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bölümünde C komutlarının çalışma prensibine ve Sim800L kartının kullanımına 

detaylıca değinilmiştir.)  

9. Elektronik Kartlar ve Devreler: Arduino, motor sürücü devreleri L298, VNH2SP30, 

kontrol devreleri, bluetooth devresi, kablolama ve akım yönlendirme devreleri ve 2s 

batarya şarj devresinin bulunduğu sistemin genelini kapsamaktadır. 

10. Anten: Bu noktada hem Sim800L’nin sim kart şebekesine bağlantısı hem de Baztek 

Zeplonun kontrol noktasına bağlantısı için ortak bir anten sistemi tasarladık. Bu sistemde 

frekans ve baund aralıklarını farklı ayarlayarak çakışma olmadan çalışmasını diyotlarla 

doğrultarak gerçekleştirdik.  

11. Batarya: Yenilikçi Lityum Polimer, yapıda yüksek akım kapasiteli 2s 7.4v luk yüksek 

kapasiteli, hızlı şarj edilebilir ve uzun ömürlü bir batarya sistemi kullandık.  

12. Isı Yalıtım Maddesi: Burner üzerinde oluşabilecek olumsuz bir durumda ısının içeri 

yayılmasını engelleyecek yapıda ısı yalıtımı yapabilecek bir plaka parçadır. 

13. Ateşleme Sistemi (Burner); Zeplon’un iç kısmında ki sıcak hava akışını dengelemektir. 

Sıcak Hava Balonunun tam ortasında göze çarpan ateşleyici sistemin bir benzerini 

meydana getirir. Yapısında servo motor bulunan bu cihazla ateşin yükselmesini ya da 

alçalmasını sağlayarak aracımızın içinde bulunan sıcak havanın ısınmasını 

sağlamaktadır. 

14. Sepet Sabitleme Kirişi: 6 no lu kısımda bahsedilen Ana İskelet Kirişlerine bağlanan bu 

parçalar; Karbonfiber 2mm lik ince ve hafif bir maddeden esneme payı da göz önüne 

alınarak üretilecek ve Zeplon’un sepetinin alt kısımlarına bağlantısı gerçekleştirilerek 

Burner’ın salınımını en aza indirmeye yarayacaklardır. 

15. Isıya Dayanıklı Plastik Malzeme: 7 no lu kısımda belirtilen Nomex ve türevi malzemeler 

kadar ısı yalıtımı yapmasına gerek olmayan ancak normal bir plastik yapıya göre ısıya 

karşı direnç gösterebilecek yapıda ve hafif olması gerekmektedir. Bu sebeple, Zeplon’un 

dış katman iskeletini çevreleyecek olan malzeme büyük ölçüde Polietilen (1mm veya 

2mm) malzemeden oluşmaktadır.(Şekil3) 

 

3.4. Çözüm Algoritma Şeması 

 

 
Şema 1 Zeplon Baztek Çözüm Şeması Görseli 



8 

 

 

4. Yöntem 
4.1. Yöntemin Bilimsel İlkeleri 

Sıcak hava balonlarının uçuşlarında kullandıkları temel prensip ısınan havanın yükselmesi olarak 

gösterilir. (Dilek CAN, 2012) Fiziksel olarak hesaplamalar göz önüne alındığında prototipimizin 

toplam ağırlığını yaklaşık olarak 2500 gr olarak hesapladık. Bu ağırlığı kaldırabilmek için gerekli 

olan sıcak hava miktarımızın m3 cinsinden hesaplaması işe şu şekilde yapılmaktadır.  

Sıcak hava balonunun içinde bulunan hava 100 C°’de ısıtıldığında Zeplon’u çevreleyen hava 

sıcaklığı 20 C° ise bu durumda iken; 100 C° sıcaklıkta ki hava yoğunluğu 0.946kg/ m3 ve 20 C° 

sıcaklıktaki hava yoğunluğu(ρ) ise 1205kg/ m3 olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda Zeplon’un 

uçması için gereken kuvvetin formülü şu şekilde hesaplanır.[10]  
 

Δρ=1205kg/ m3 – 0.946kg/ m3 = 0.259 kg/ m3 

Fz= Zeplon Hacmi * Yer Çekimi İvmesi* Δρ  olarak hesaplanır.  

Uçan cisimlerin kaldırma kuvvetleri, ağırlıklarına eşit olarak kabul edilir. Dolayısı ile; 

Fz=ZeplonAğırlığı* Yer Çekimi İvmesi ( F=m*a) = 2.5 kg* 9.81 m/s2=24.585N 

Gereken Zeplon Hacmi X olarak hesaplandığında; 

24.585N=X*9.81 m/s2*Δρ olur. 

Bu denklemlerden Zeplonun 2.5 kg ile uçması için gerekli hacmi 

𝑋 =
24.585𝑁

0.259 kg/m3∗ 9.81 m/s2 
   X= 9.676 m

3 olarak hesaplanır.  

 

 

 
Şekil 4 Zeplon Son Ürün Ortalama Boyut Bilgileri 

             Bu hesaplamalara göre yaklaşık olarak 10m3 hacimde bir Baztek Zeplon aracı tasarlamamız 

gerektiği bilgisine ulaşmış olduk.[11] Yukarıda hesapladığımız Şekil4 çizimi belirtilen boyutlarda 

bir Zeplon tasarladığımızda prototipimizin iç hacim boyutu > 10 m3 olmaktadır. Bu da 

ürünümüzün fizik yasalarına dayanarak, istediğimiz gibi havaya kalkmasını ve hareket 

manevralarını yapmasını sağlamaya yetecektir diyebiliriz. 
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4.2. Yöntemin Teknolojik Uygulamaları 

           Daha önce Ön Değerlendirme raporumuzda sunduğumuz “Mekaniksel Anlamda” ve 

“Tasarımsal Anlamda” başlıklarında belirttiğimiz üzere projemizin prototipinin dış iskeletini 

gerçekleştirerek ısıya dayanıklı polietilen malzeme kaplama işlemini gerçekleştirdik. Şekil5 de 

prototipimizin iç yapısını ve kaplamasını görmektesiniz.  Bu sayede Burner ile ilk ısı temasında 700C 

kadar dayanacak bir yapıyı ortaya koyduk. (2022, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, Atlas, 

Baztek-Zeplon Ön Değerlendirme Raporu) 

 
                        

                     Aynı şekilde Ön Değerlendirme Raporumuzda aktardığımız “Yazılımsal Anlamda “ 

başlığımız altında Arduino Nano Bluetooth ve Sim800L GSM modüllerinin kodlamalarını 

gerçekleştirdik. (2022, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, Atlas, Baztek-Zeplon Ön 

Değerlendirme Raporu)Bu noktada belirtmekte fayda duyduğumuz ve kendi çözümümüz olan tek  

TX-RX Serial Haberleşme portundan iki cihaz ile birlikte haberleşmeyi sağlayan yapıyı da 

kurguladık. Bunun için serial portun aktif edilmesini sağlayan Serial.Begin komutunu farklı 

zamanlarda bu iki cihaz için açıp kapatarak bir anlamda mikrodenetleyicinin sırayla bu iki cihazı 

dinlemesini sağladık.  

 
 

Şekil 5 Baztek-Zeplon Prototip Tasarımı 

Şekil 6  Baztek-Zeplon sim800L kodlamaları 
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              Sim kart Modülümüzü Şekil6 da kodlara ek olarak “void loop” ( tekrarlanan kodlar) 

bölümünde bluetooth üzerinden verdiğimiz komutları algılayarak şebekeye Hotspot modunu aktif 

hale getirecektir. Bu sayede sadece ihtiyaç duyduğumuzda Sim Kart Modülümüzün modunu 

değiştireceğimiz için aynı haberleşme kanalı üzerinden bluetooth ve Sim Kart Modülünü kullanmış 

olduk. Raporda kısıtlı sayfa sayımız nedeniyle kodlarımızın tamamını paylaşamamakla birlikte PDR 

sonrası sunumda detaylıca açıklayarak çalışmasını göstermeyi planlıyoruz. Ayrıca Şekil6 daki 

komutlara dikkatle bakıldığında projemizin kodlarında herhangi bir hazır kütüphane kullanmayarak, 

esnek bir kodlama kurgusunu hayata geçirdik. 

              Son olarak yine Ön Değerlendirme Raporumuzda belirttiğimiz “Elektriksel Anlamda” ve 

“Elektroniksel Anlamda” başlıklarımıza istinaden hayata geçirdiğimiz, “Arduino”, “Lora 

Haberleşme Modülü”, “Sim800L Sim Kart Modülü”, “Fırçasız Motorlar”, “Servo Motorlar”,  

“Motor Sürücü Kartları” ve “2s Pil Bağlantıları”ının tamamını gerçekleştirdiğimiz bir elektronik 

kart yapısı tasarladık. (2022, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, Atlas, Baztek-Zeplon Ön 

Değerlendirme Raporu)Bu yapıyı KiCad uygulamasında devre haline getirerek (Şekil7) sizlere 

sunuyoruz. Bu kartımız tüm işlem birimlerinin yönetilmesini sağlayacak yapıda olacaktır. Peki 

neden kart tasarımına ihtiyaç duyduk; Çünkü Hali hazırda piyasada bulunan drone sürücü kartları 

ile projemizi gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Projemiz çok katmanlı yapıda farklı motor sürücü 

kartlarını tetikleyecek ve uzaktan bağlantı ile haberleşecek yapıya sahip olacaktır. Bünyesinde 

bulundurduğu teknoloji için drone sürücü kartlarının çalışmaları yetersiz kalacağından dolayı kendi 

kartımızı yapma gereği duyduk. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
        İnsansız Hava Araçlarının kullanımının yaygınlaştığı son yıllarda ülkemiz bu pazarda en iyi 

konumlardan birine sahip olmayı başarmıştır.[12] Dolayısı ile bu pazar payı içerisinde gelişen 

teknoloji ile birçok soruna İHA’lar ile çözüm üretilmektedir. Bizler de var olan İHA tasarımlarına 

ek olarak kendi tasarımımız olan yeni bir İHA teknolojisi sunmak istiyoruz.   

        Temelinde Hava gemisi olarak adlandırılan Zeplin Tasarımı ile havada uzun sürelerle asılı 

kalma kabiliyeti bulunan Sıcak Hava Balonu’nun çalışma prensiplerini birleştiren Drone alternatifi 

bir ürünü ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ürünümüzde hem Zeplin hava aracının, havadaki 

hareket kabiliyetini kullanacak, hem de helyum gibi riskli bir gaz yerine Sıcak Hava Balonunun 

uçma prensibini entegre etmekteyiz. Bu sayede yerden yükseldikten sonra uzun sürelerle havada 

asılı kalarak baz istasyonlarına destek vermeyi planlıyoruz. Daha önce bu birleştime çalışmalarının 

kullanıldığı bir yapı olmadığı için projemizin en inovatif yönü bu diyebiliriz.   

Şekil 7 Baztek-Zeplon Elektronik Kart Tasarımı 
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             Projemizin tasarımında kullandığımız özgün yapı, bizleri piyasada bulunan elektronik kart 

ve hazır kod bloklarından uzaklaştırmıştır. Bu sürecin doğal sonucu olarak elekrtronik kartımızı 

kendimiz tasarlamakta ve uygulamaktayız. Yine aynı sebeple ham C kodlarla yapmış olduğumuz 

sim800L kodlamalarına daha önce değinmiştik bu noktada hazır kütüphane kullanımı bizlere 

HOTSPOT özelliğinin istenilen anda açılıp kapanması konusunda sorunlar çıkardığı için, kendi kod 

kütüphanelerimizi oluşturuyoruz. Yine yazılımsal anlamda tek bir serial haberleşme portu bulunan 

Arduino Nano kartımızla, bir çok serial haberleşmeyi aynı anda farklı baund ve frekansta 

gerçekleştirerek benzeri yapıların maliyetlerinin çok daha altında aynı işlemleri yapmış oluyoruz. 

6. Uygulanabilirlik  
             Projemizin hayata geçirilme sürecinde büyük şirketlerin teknoloji yapısını kullanmak 

(TUSAŞ, Bayraktar, Vestel, Türkcell vs.) sıfırdan bir altyapı kurmaya göre daha az maliyetli 

olacaktır. Dolayısı ile biz projemizin hayata geçirilmesi aşamasında büyük bir firma ile anlaşma 

sağlamayı ve bu firmaların alt birimi olarak hareket etmeyi hedefliyoruz. Bilindiği üzere Türkiye’de 

bulunan baz istasyonlarının sağlayıcılığını HUAWEİ firması üstlenmektedir ve tüm operatörler bu 

firma ile anlaşma içerisindedir. Projemiz doğrudan baz istasyonu sağlayıcı firması ile anlaşma 

yapacak şekilde konumlandırılırsa hayata geçirilmesi ve uygulanması daha kolay şekilde 

yaygınlaşacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
7.1. Tahmini Maliyet Planlaması 

Malzeme Adı Ağırlık  
(gr) 

Adet 
Fiyatı  

Adet Toplam Fiyat 
(TL) 

Ana Batarya 2S Lipo 80 200 1 200 

Ana Motor  Fırçasız  40 160 1 160 
Kanat Motorları  26 210 2 420 
Hava Akım Koruma Kanatları 200 80 3 240 
Burner Ateşleyici 150 120 1 120 
Sim 800L GSM Modül 5 180 1 180 
LORA Modül 5 190 1 190 
Arduino Nano (Atmega 328) 5 145 1 145 
Bluetooth Modülü 10 220 1 220 
4 Kanallı Motor Sürücü Kartı 10 38 1 38 
Servo Motor 55 50 2 100 
Servo Motor Sürücü Kartı 10 20 2 40 
İskelet Malzemesi 1mm Karbonfiber 40 45 20 900 
İskelet Malzemesi 2mm Karbonfiber 60 50 10 500 
İskelet Malzemesi 3mm Karbonfiber 100 55 10 550 
Birinci Dış Kaplama Malzemesi 25m (Polietilen) 600 220 1 220 
İkinci Dış Kaplama Malzemesi 500 2 5 10 
Üçüncü Dış Kaplama Malzemesi 200 20 1 20 
Dördüncü Dış Kaplama Malzemesi 100 10 1 10 
Birinci Dış Kaplama Destek Malzemesi (3Dbaskı) 50 26 1 26 
İkinci Dış Kaplama Destek Malzemesi (3Dbaskı) 70 40 1 40 
Birinci Ateşleme Malzemesi  22 1 22 
İkinci Ateşleme Malzemesi  25 1 25 
Diğer  100 1 100 

Toplam 2316gr                                       4476 TL 

       Maliyet tablomuzda görüldüğü üzere her malzemenin yaklaşık fiyatı ve bir prototip için kaç 

adet kullanılacağı bilgisi paylaşılmıştır. Bununla birlikte prototipimizin tutarlılığı açısından yine her 

malzemeye ait ağırlık bilgilerine de yer verilmiştir. 4.1Yöntemin Bilimsel İlkeleri başlığı altındaki 

hesaplamalarımızı 2500 gr ağırlık için yaptığımızı hatırlatmak isteriz. 
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7.2. Proje Zaman Planlaması 

 

 
Şekil 8 Baztek-Zeplon Zaman Çizelgesi 

          Hali hazırda Haziran ayı içerisinde çalışmalarımız devam etmekte olup, Ekler kısmında 

gösterdiğimiz şekilde parça çizim, prototip iskelet yapılandırması, elektronik kart dizayn ve Arduino 

kodlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Temmuz ayı içerisinde tamamlayacağımız ürünümüzün 

testlerini gerçekleştirerek 12-14 Ağustos’ta Rize’de yapılacak olan yarışmaya katılmayı 

hedefliyoruz.  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
          Projemizin hedef kitlesi, öncelikle afet bölgelerine yakın oturan ve potasniyel afetzede 

durumunda olan insanlarımızdır. Çünkü projemizin öncelikli amacı afet anlarında kazazedelere 

iletişim olanağı sağlayarak, yetkililere ulaşmalarını sağlamaktır. Bu sayede afet sonrası ilk birkaç 

saatte bir çok insanın kurtarılmasında pay sahibi olmayı hedeflemekteyiz.  

           Bununla birlikte kitlesel bir toplanma anında iletişime ihtiyaç duyan herkes potansiyel olarak 

projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 
          Her üretim belirli bir risk etmenini içinde bulundurur. Ülkemizin gözde firmalarından 

Bayraktar kurulum aşamasında ve İnsansız Hava Araçlarının üretimini gerçekleştirme aşamasında 

bir çok sorun ve riskle karşılaşmıştır.[13] Dolayısı ile risksiz bir projenin ne düzeyde başarılı 

olacağını tahmin etmemiz kolay değidir. Risk analizi doğru yapılmayan ürünlerin ilerleyen süreçte 

karşılaşılan sorunlar karşısında çözüm üretemeyerek yok olduğunu bilmekteyiz.[14] 

          Ürünümüzün hem prototip hem de hayata geçirilirkenki aşamasında oluşabilecek olası riskleri 

ve bu riskler karşısında geliştirmeyi planladığımız çözüm önerilerimizi belirttiğimiz risk tablosu ve 

risk analizini yaptığımız olasılık matrisimiz aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.  
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9.1. Risk Analiz Tablosu 

 

RİSK 
NO 

RİSK 
TÜRÜ 

RİSK ÇÖZÜM ÖNERİSİ (B-PLANI) 

1 Teknik Şebeke bağlantılarının 
sağlanmasında istenilen 
hıza ulaşılamaması. 

Baz istasyonu çözüm teknolojimiz değiştirilerek bu risk etmeni 
ortadan kaldırılabilir.  

2 Teknik Burner Ateşleme 
Sorunu 

Burner paraçasında çıkacak olan bir sorun gaz valfinin kapatılıp 
açılması ile giderilebilir. Bununla birlikte tüm gaz sistemi 
kesilerek hava tahliye valfinin açılması ile ürün sorunsuz 
şekilde yere iniş gerçekleştirecektir. 

3 Teknik Bluetooth ve LORA 
bağlantısında oluşacak 
sorun  

Sistemde yer alan bluetooth modülünün çalışır durumda olup 
olmadığının, mesafenin çalışma aralığında olduğunun ve 
eşleşme sorununun kontrolü yapılarak gerekli çözüm üretilir.  

4 Teknik Yazılımsal 
yönlendirmede tepki 
vermemesi sorunu 

Arduino ve ona bağlı motor sürücü devrelerinin, motor ve 
bağlantılarının kontrolü yapılarak sorunlu parçanın onarımı 
veya değişimi yapılmalıdır. 

5 Hava 
Şartları 

Havada rüzgarın aşırı 
şiddetli esmesi ve 
hamle rüzgarlarının 
olması 

Aşırı şiddetli ve hamle rüzgârları mevcut olduğu takdirde hiçbir 
hava aracının mukavemet sağlayamaması gibi ürünümüzde 
sağlıklı bir şekilde kullanılamayacaktır.  

6 Mali 
Risk 

Üretim aşamasında 
planlanan maliyetten 
fazla olması 

Bu sorun prototip bazlı bir sorun olup, nihayi ürün üretiminde 
gerekli testler yapılacağı için sorun ortadan kalkacaktır. 

  

Risk tablomuzdan da görüldüğü üzere Baztek Zeplon ürünümüzün oluşturulma aşamasında, 

haberleşme aşamasında ve doğa şartları gereği bir çok ana risk etmeni mevcuttur. Tüm bunların 

yanında bu risklerin giderilmesi noktasında sunmuş olduğumuz çözümler belirtilmiştir. 

Bu çözümlere ek olarak ürünümüzün sadece ihtiyaç anlarında kullanılması sebebi ile malzeme 

yaşlanması ve entropi bilimi gereği sorunlar oluşacağını öngörmekteyiz. Bu sorunlar için, rutin 

olarak bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. 

 
9.2. Zeplon Risk Planlamasında Olasılık ve Etki Matrisi 

 

O
L

A
S

IL
IK

 

ETKİ 

 Düşük Orta Yüksek 

Düşük 1 - 2 - 3-4 

Orta - - - 

Yüksek  6 5 

           

         Risk Analiz Tablomuzda bahsettiğimiz risklerin olasılıksal olarak gerçekleşme ihtimalleri ve 

bu riskler gerçekleşirse eğer ürüne verecekleri zararın etkisini gösteren matris tablosu yukarıda 

belirtilmiştir. Bununla birlikte uygulama alanları göz önüne alındığında risk açısından ve olasılık 

açısından sedece “Hava Şartları” riskini saymak mümkündür.  
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Ekler 

 

 

 
Ek 3 Zeplon portotip Ön Görünümü 

 

 

Not: Metnin akışını bozmamak adına fotoğrafların bir bölümüne yazının içinde yer verilmiştir. 

Ek 2Burner Tasarımı Ek 1 Sepet ve Burner Ateş Sabitleyici Huni Tasarımı 

Ek 5 Kiriş Çubuklarının Birleştirme 3D Yazıcı Parça Tasarımı Ek 4 Kiriş Çubukları Birleştirme 3D Yazıcı Parça Uygulaması 
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