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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

SaDrone, sağlık ve ilk yardım alanlarında hizmet gösterecek insansız hava aracıdır. Sağlık 

kuruluşları arasında kan, serum vb. tıbbi malzemelerin transferi, pandemi ve acil durumlarda 

(doğal afet gibi) ilk yardım kitlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla tasarlandı. 

Aşıların, ilaçların ve malzemelerin kaynağa hızlı bir şekilde ulaştırılmasıyla bulaşıcı hastalık 

gibi salgınların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. SaDrone, sağlık sektörünün ihtiyaç hız, 

zaman ve maliyet konularını iyileştirmek amacıyla faaliyet gösterecektir. Bu raporda, 

tasarladığımız insansız hava aracı için gerekli olan yöntem, tasarım detaylı olarak 

anlatılmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Hız günümüz dünyasında en önemli etkendir. Özellikle sağlık alanında hız, yaşam ile ölüm 

arasındaki belirleyicidir. Tıbbı ve biyolojik malzemelerin transferi bu yüzden verimli şekilde 

gerçekleştirilemiyor. Kan, organ gibi malzemeler yapıları gereği hızlı bozulmalar 

yaşayabiliyorlar. Mevcut taşıma olanaklarında bu sorun ile çok sık karşılaşılmakta ve temini 

zor olan bu malzemeler işlevsiz hale gelmekte. Aynı zamanda bu malzemelerin transferi ciddi 

bir maddi yükümlülük oluşturur. Bunlara ek olarak pandemi dönemlerinde test kitlerinin, 

ilaçların ihtiyaç yerlerine çok kısa sürede ulaşmaması önemli bir hayati problemdir. Mevcut 

taşıma imkanlarında, kara araçlarının yeterli hıza sahip olmaması ve her bölgeye gidememesi, 

hava araçlarının boyutların çok büyük olması ve her iki güncel imkanın yakıt gibi maliyetli 

tüketimden ötürü yetersiz kalmasıdır. Kısaca, tıbbı ve biyolojik malzemelerin ihtiyaç 

bölgelerine (hastane, kaza alanı, deprem/yangın bölgesi) zamanında ulaşamamasıdır.  

 

3. Çözüm  

SaDrone, insansız hava aracı teknolojisinden faydalanarak tıbbi ve biyolojik malzemelerin 

ihtiyaç bölgelerine hızlı, az maliyetli, kolay erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla 

tasarlanmıştır. Tasarlanan insansız hava aracına, aracın taşıma kapasitesinde malzemeler için 

uygun çantalar ekleyerek var olan sağlık alanındaki transfer problemlerine çözüm olacaktır. 

Aynı zamanda sahip olduğu hız, kolay erişim, düşük maliyet gibi avantajlar sayesinde acil 

durumlarda insan sirkülasyonunu azaltarak insan kaynaklı, malzemelerin darbe alması, olası 

trafik kazaları, gecikmeler gibi problemler ortadan kaldıracak ve hayat kurtaracaktır.  

 

 
          Şekil.1 SaDrone Teknik Çizimi                  Şekil.2 SaDrone Ön izleme 
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4. Yöntem   

“SaDrone” projesi 3 farklı kısımda ele alınabilir, bu kısımlar; 

• Mekanik 

• Aviyonik 

• Yazılım 

İlk olarak mekanik kısımda izlenecek adımlar şu şekildedir; 

Gövde yani body frame kısmında en önemli unsur kompozit malzeme seçimi oldu ve ne tarz 

bir Drone yapmak istenildiğine karar verildi. HexaCopter mi, Octocopter mi yoksa dört 

eksenli klasik QuadroCopter drone mu?  

Çalışmalar sonucunda 4 eksenli F450 QuadroCopter Body Frame’de (1A) karar kılındı. 

HJ600 plastik çerçeve ile genişliği 450mm, yüksekliği 55mm ve ağırlığı ise 270gr olan bu 

gövde aeordinamik açısından istenilen performansı bu alanda sunacaktır. Drone gövde 

seçiminde en önemli unsurlardan bir diğeri ise akışkanlar mekaniği prensibidir. Bu prensibe 

uygun olarak da Drone’un havada rahat hareket edebilmesi için BLDC Motor’a uygun şekilde 

güçlü bir itki kuvveti yaratacak pervaneler tercih edildi. Pervane seçiminde pervanenin yapısı, 

açısı, kullanılan kompozit malzeme önemli unsurlar olduğu için dikkatli bir araştırma yapıldı 

ve tercih olarak 9443 karbon gövde QuadroCopter ve MultiCopter pervanesini kullanıldı 

(2A). Bu pervanenin teknik özellikleri ise; boyutu 9443, ağırlık kilit olmadan 22g, uzunluk 

9.4 inch, pitch4.3 inch. 

Havacılık-Uzay sektöründe çeşitli teknik kavramlar kullanılmaktadır. Roll-Yaw-Pitch metodu 

seçilen mekanik malzemeler de yardımcı oldu. Akışkanlar mekaniği ve itki kuvveti sayesinde 

uygun açı da olan pervane ve gövde tercih edildi (Metot 3A&4A). 

 

                                                        
Şekil.1A. 4 eksenli F450 QuadroCopter                      Şekil.2A. QuadroCopter ve 

                     Body Frame                                                      MultiCopter Pervanaler  

 

                       
                  Şekil.3A. Metot                                                         Şekil.4A. Metot 
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2. kısım olan Aviyonik kısım da ise Pixhawk teknolojisine sadık kalındı. Dünya’da ve 

Türkiye’de düzenlenen tüm İHA Yarışmaları ’nda kullanılan bu basit ama etkili elektronik 

komponent projenin işleyişini oldukça kolaylaştırdı. Kendi elektronik kartında Havacılık’ta 

kullanılan önemli aviyonik devreler barındırmaktadır. Bu devreler; Telemetri, İvmeölçer, 

Basınçölçer, Magnetometre, Altimetre, Termometre, Speed, gibi temel uçuş sensörlerini 

içinde barındırdığı ve basit bir yazılım ile tamamlandığı için PixHawk 4.0’da karar kılındı 

(1B). Görüntü aktarımı önemli olduğu için FPV kamera ve bu FPV kamerayı kullanacak 

tablet ve alıcı-verici devresinin önemi bildindiği için iyi bir araştırma ile Eachine EF-01 

Drone Kamerasında karar kılındı (2B). Telemetri yani haberleşme ve sinyal sensörünü 

Pixhawk’a bağlamak için ise 3DR Telemetri Kiti’nin (3B) yeterli olduğuna karar verildi. 

Haberleşme de gerek kaliteli sinyal gerek ise havaya bağlı olarak uygun frekans ile 

haberleşmek için ve boyutu ağırlığı bakımından bu konuda gerekli işlevi görecektir. GPS ile 

konum bularak hedefi bırakma amacında olunduğu için ise Pixhawk’ın kendi GPS Pixhawk 

modülü konum bulma ve sinyal kaybının minimum olması avantajlı olduğu için GPS 

kısmında bu sensöre karar verildi. BLDC Motor ise bilindiği üzere fırçasız DC Motor İHA 

Teknolojisi’nde kullanılan ve kendi içinde 3 faz da yarattığı alternatif akım sayesinde sadece 

ESC (Elektronik Hız Kontrol) gibi basit ve tek sensör ile çalışması avantajı sebebi ile karar 

QuadroCopter’a uygun olarak 4 adet seçildi. 

ESC’de ise aşırı ısınma anında kendini kontrol edebilecek akıllı sistem tercih edildi ve tüm bu 

sensörlere gerekli güç aktarımını sağlamak için çok yüksek voltaj ve akım gerektiği için net 

bir şekilde Li-Po Batarya tercih edildi. 3S’lik bir Li-Po Batarya proje için yeterli olacaktır. 

Drone’u kontrol edebilmek ve havada yönlendirebilmek için ise alıcı verici devresi ile kontrol 

edilebilen bir kumanda tercih edildi. 

Ayrılma devresinde ise malzemeyi bırakmak için Servo Motor ve Karbon Fiber çubuk 

kullanacak. (2B&3B) 

Son olarak Yazılım kısmında ise Pixhawk’ın kendi basit yazılımına ek olarak Mission Planner 

(4B) gibi hazır yazılıma sabit uçuş kontrol bilgisayarının kullanılması düşünülmektedir. 

Seçilen tüm sensörler Pixhawk’ın kendi sensörleri olduğu için ve gövde üzerine sayısız örnek 

olduğu için bir zorluk yaşanılmayacağı düşünülmektedir. Seçilen sensörler genellikle C ve 

Python tabanlıdır. Ara yüz olarak Pixhawk’ın ara yüzü kullanılacaktır. Gerekli veriler “KTR” 

raporunda verilecektir. 

     
  Şekil.1B. PixHawk 4.0                    Şekil.2B. Servo Motor           Şekil.3B. Karbon Fiber                              
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 Şekil.4B. Mission Planer Yazılım Kartı                              Şekil.5B. Örnek Ara yüzü 

 

 
      Şekil.6B. BLCD Motor Çizimi     Şekil.7B Örnek ESC Çizimi       Şekil.8B Kanat+BLDC  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde dronelar hayatın her alanında insanlara yardımcı olmak ve insan sirkülasyonunu 

azaltmak adına kullanılmaktadır. SaDrone drone teknolojisinin bu yönünü kullanarak sağlık 

sektörüne nefes olacaktır. Türkiye sınırlarında drone teknolojisi genel olarak askeri alana 

hizmet etmektedir. SaDrone ise sağlık sektöründe kullanılmak için tasarlanması onu diğer 

insansız hava araçlarından ayıran en önemli özelliktir. Dünya’da örnekleri olan ancak 

ülkemizde var olmayan bu sistemi milli yeni bir yöntem olarak hayata geçirilmesi 

hedeflenmektedir. Tasarlanan “SaDrone” projesi ile sağlık, afet, salgın gibi durumlarda 

hastalara özel olarak tasarlanan özel taşıma kiti ile kan, ilaç, aşı, plazma, ilk yardım kiti 

taşıyarak zor anlarda sağlık personeline, arama-kurtarma ve itfaiyeye yardım etmektir. 

Projenin en önemli özgün özellikleri, projenin yurtdışındaki muadillerine göre uygun fiyata 

hazırlanması ve çantanın gerekli tüm sağlık kitlerini taşıyabilmesidir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

SaDrone Projesi genel anlamda hayata kolaylık ile geçirilebilir ve ticari ürüne dönüştürülebilir 

bir üründür. Dünya’da zaten sağlık alanında çalışan Drone firmaları ve Türkiye’de yeni yeni 

başlayan Start-Up’lar da pek ala mevcut durumdadır. Yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki bu 

alanda SaDrone yalnız değil ve birden çok rakibi vardır. (Örnekler belirtilecektir.)  

Uygulanabilirliğindeki riskler çözülemeyecek riskler değildir ve gayet de çözümleri kolaydır. 

Detayları risk kısmında belirtilmiştir.  

 Örnekler 

• https://www.youtube.com/watch?v=IMQHeYW8EOA&t=1s 

• https://www.youtube.com/watch?v=5n1pWr1b0ek 

• https://www.youtube.com/watch?v=SboQvNoGcC 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Zaman Planlaması 

 

                                                                                   Tablo.1 Zaman Planlanması 
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7.2 Bütçe ve Malzeme Planlanması 

Malzeme Adı Adet Voltaj Akım  Fiyat Dönem 

BLDC MOTOR 4 2200 

kV 

21A 
96,01 ₺ 

SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

ANTEN (ALICI VERİCİ) 2 5V 250mA 363,02 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

ESC 1 5V 60A 107,30 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

LI-PO 1 11.1V 450mA 160,71 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

PIXHAWK 1 5V 100mA 699,99 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

GPS 1 3.7V 50mA 49,54 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

KUMANDA 1 12V 1.5A 263,90 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

FPV KAMERA 1 7V 190mA 26,33 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

BUZZER 1 3.7V 50mA 3,23 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

ENCODER 1 3.7V 100mA 7,50 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

RECEIVER 1 - - 11,70 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

SWITCH 1 - - 2,02 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

POWER MODULE 1 - - 95,86 ₺ SaDrone Geliştirme/ Haziran-Eylül 

Toplam                                                  1887,11₺  

                                                  Tablo.2 Bütçe ve Malzeme Tablosu 

Kan ve plazma taşıma işi zor olan kısım olduğu için baz alınan kıstaslar şu şekildedir; 

• Kan torbası taşıma çantasının içi ve dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır bunun için 

cam elyaf uygundur. 

• Taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanla temizliği kolay olmalıdır. 

• Kapak kilitli sistem olmalıdır. 

• Çanta delikli olmalıdır hava alabilmesi için. 

• Buz kasetleriyle de desteklenecek şekilde olmalıdır. 

• İzolasyon için silikon da tercih edilebilir. 

• Kanserojen madde içermemelidir. 

• İzolasyon sağlanmalı. 

Bu gibi özellikler baz alınarak çantamız üretilecektir. Tasarım“KTR’de” verilecektir. 

Piyasada var olan projeler ile kıyaslandığında SaDrone projesi diğer projelerin 10’da biri 

fiyatına tekabül etmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

SaDrone projesi, tüm insanlığa hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle tıbbi malzeme ve 

yardım kiti ihtiyacı olan tüm kurum ve kişiler önceliklendirilmiştir. Kan, serum, plazma, test 

kiti, organ, taşınabilir tıbbi cihaz vb. benzeri malzemelerin hızlı transfer ihtiyacı olan 

hastaneler ilk hedef kitle olarak belirlenmiştir.   

 

9. Riskler: 

Gerçekleşen veya gerçekleşmesi planlanan hemen her proje az veya çok riskler içermektedir. 

SaDrone projesi gerçekleştirilirken olası tüm riskler üzerinde durulmuş ve risk analizi detaylı 

olarak yapılmıştır ve çözümleri üretilmiştir. Riskler ve çözümleri ise şu şekildedir; 

A. Sinyal Kaybı: Bu ihtimale karşı frekans ayarları değiştirildiğinde dalga boyuna bağlı 

olarak da sinyal sıkıntısı kaybolacaktır. Sinyal kaybı ihtimaline karşı seçilen antenler 464-

900 MHz olacak olup kuvvetli haberleşme sağlanacaktır. Frekans azaldıkça haberleşme 
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menzili ve gücü artar. 

B. Haberleşme Kesilmesi: GPS modulü konum bulunmasına ve sinyal gönderilmesinin 

devam etmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yüksek Dbi antenler seçilecektir. 

C. ESC Isınma Sorunu: Yeni nesil kendini ayarlayabilir ESC kullanıldığı zaman bu sorun 

ortadan kalkacaktır. 

D. Batarya Yetersizliği: Li-Po Batarya uzun ömrü ve 3S ile böyle bir sorun olmayacaktır ve 

Li-Po batarya yarışma öncesi şarj edilmiş ve kontrol edilmiş olacaktır. 

E. Sensörün Havada Bozulması: Sensörlerin havada bozulması durumunda Komut 

bilgisayarı ile Drone’un yeri tespit edilip yere inmesi sağlanacaktır. 

F. BLDC Motorun Durması: BLDC Motor’lardan birinin durması durumunda Drone’un 

kalan 3 motor ile yere inmesi sağlanacaktır. 

G. Gövde Parçalanması: Gövde parçalanması durumunda GPS ile Drone bulunacaktır ki bu 

ihtimal öncesi yapılacak test ile bu ihtimal ortadan kaldırılacaktır. 

Ek olarak da Servo motor ile ayrılma sorunsuz olarak çalışacaktır. Karbon fiber çubuk 

dayanıklılığı ile kırılma ihtimali yaşamayacaktır. 

9.1 Risk Olasılık Etki Matrisi 

            Risk=Olasılık x Etki  

            1-Az riskli (Yeşil) 2-Orta riskli (Sarı) 3-Riskli (Kahverengi) 4-Çok riskli (Kırmızı) 

         9.1.1 Etki Tablosu 

OLASILIK RİSK SEVİYESİ OLASILIK RİSK SEVİYESİ OLASILIK 
RİSK 

SEVİYESİ 

A 2 D 4 G 4 

B 1 E 3 

C 3 F 2 

                                             Tablo 3. Etki Tablosu 

Olası riskler seviyelerine uygun şekilde renkler ile belirtilmiştir. 

10. Proje Ekibi 

                                                  Şekil 4. Ekip Şeması 

Takımda yer alan ekip üyelerinden hiçbiri daha önce İnsansız Hava Aracı tecrübesi 

yaşamamıştır. Ancak tüm üyeler bu alan üzerinde detaylı eğitimler almıştır. 

11. Kaynaklar  

• https://www.roboshop.com.tr/index.php?route=common/home 

• https://www.robotistan.com/ 

• https://www.youtube.com/ 

• https://www.maxitekno.com/fpv-kameralar 

• Prof.Dr.Alim Rüstem Arslan Çalışma Notları 

• Tübitak İHA Yarışması Çalışma Notları ve Videoları 
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