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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Şehirlerde hava kirliliğinin artmasına neden olan en önemli etken inversiyon olayıdır. Ev ve fabrika 

bacalarından ve araba egzozlardan çıkan kirler inversiyon tabakasında veya onun altında birikir. Bu 

durum şehre yukarıdan bakıldığında kirli bir sis tabakası şeklinde görülür. Özellikle inversiyon 

olayının etkili olduğu kış olaylarında hava kirliliği ölümcül etkilere yol açabilir. İnversiyon 

şartlarında oluşan kirlilik dikey değil yatay düzlemde birikir. Bu durum insanlar için çok tehlikeli 

bir durum ortaya koyar. Çünkü şehrin üstü kirli bir yorgan gibi örtülür ve şehir nefessiz kalır (Şekil 

1).  

 Ancak kirlerin inversiyon tabakasında 

yatay olarak birikmesinin o kirleri 

temizleme konusunda bir avantaja 

dönüştürülme imkânı vardır.  Uygun bir 

aracın geliştirilmesi ile inversiyon 

tabakasındaki kirler bir odanın zeminini 

süpürmeye benzer şekilde temizlenebilir. 

Bunun için inversiyon tabakasına 

yükselebilen ve ortalama bir emiş gücü 

olan büyük bir atmosfer temizleme aracı yeterli olacağı düşünülebilir. 

Bu projede atmosferde gerçekleşen inversiyon kirliliğini temizlemek için hazır bir drone aracı 

üzerine uygun bir atmosfer temizleme aracı tasarlanıp çalıştırılacaktır. Ön uygulama olarak 

tasarlanan atmosfer temizleme aracı 2 metre yükseklikte oluşturulan yapay kirli hava tabakası 

üzerinde çalıştırılarak hava temizlenmiştir.  

Bu tür bir aracın daha büyük ve stabil çalışan versiyonundan sayıca fazla oluşturulması ve 

kullanılması yöntemiyle şehirlerde oluşan inversiyon kirleri temizlenebilir. Böylece temiz bir hava 

oluşturularak inversiyon kirliliğinin oluşturduğu ölüm ve hastalıkların önüne geçilebilir ve 

yaşanabilir temiz havalı şehirlere kavuşulabilir. 

 

 

Şekil 1: Yerleşim yeri üzerinde inversiyon tabakası Kaynak: 

Öztürk, 2017. 
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2. Problem/Sorun: 
 

Atmosferin aşağı tabakalarında gerçekleşen ve soğuk hava katmanının daha yukarıdaki sıcak hava 

katmanı tarafından tutulmasıyla oluşan atmosfer olayına inversiyon denir. Rüzgar olmadığı zaman, 

kirleticilerin dağılması olanağı böyle bir anda bulunamaz ve büyük hava kirliliği olayları 

gerçekleşebilir ( Çevre Terimleri Sözlüğü, 2019). Sanayi bölgeleri ile şehir içi bölgelerde inversiyon 

olayı hava kalitesi üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Bacadan atılan sıcak ve hafif gazlar yükselir, 

genleşir ve sonra soğur. İnversiyonlu günlerde bacadan atılan sıcak kirleticiler yer seviyesinde 

tutulabilir ve birikebilir. Bu durumda bacalardan ve egzozlardan atılan kirleticiler inversiyon 

tabakası içinde veya altında tutulur ve birikmeye başlar. Bacadan atılan kirletici miktarı 

azaltılmıyorsa ve inversiyon süresi de uzuyorsa o bölgede ciddi hava kirliliği problemi yaşanabilir. 

Çünkü inversiyonlu şartlarda gazların dikey değil düşey hareketi ve birikmesi söz konusudur(Şekil 

2). Ayrıca soğuk hava, sıcak havadan daha yoğundur. Bu durum yer seviyesindeki havanın ve 

kirleticilerin yükselmesini ve seyrelmesini önler ( Öztürk, 2017). 

 Şekil 2: inversiyon kirliliğinin oluşumu (Kaynak: https://auzefalmsstorage.blob.core.windows.net 

/auzefcontent/19_20_Guz/klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/8/index.html 

 

Ülkemizde bulunan şehirlerin hava kirliliği maalesef Avrupa şehirlerine göre çok yüksektir.  2017 

yılında Batman ili Avrupa’da havası en kirli ikinci il olarak tespit edilmiştir. Aşağıda Batman ilinde 

oluşan inversiyon kirliliğine ait örnek resimler görülmektedir. 

    

 

   Şekil: 3,4,5,6,7,8: Batmanda inversiyon kirliliği örnekleri (Kaynak: Batman Çağdaş, Urfahaber, Batman Basın) 
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Batman ilinde veya diğer illerimizde inversiyon kirliliğinin sonuçları üzerinde bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ancak Amerika’da Salt Lake County'de yapılmış konuyla ilgili araştırmada çok 

ciddi veriler elde edilmiştir. Buna göre Utah Sağlıklı Çevre Hekimleri (UPHE), sağlıksız havanın 

Wasatch Cephesi boyunca her yıl 2.000 kişiyi öldürdüğünü ve bir kişinin ortalama hayatından iki 

yıl azalttığını savunmaktadır. (Office of Public Affairs, 2013). 

  

Tarihte inversiyon kirliliği sebebiyle binlerce kişinin öldüğü büyük olaylar yaşanmıştır (Öztürk,  

2017).  DSÖ, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin akciğerlere ve kardiyovasküler sisteme derinlemesine 

nüfuz eden kirli havadaki ince partiküllere maruz kalmaktan öldüğünü ve inme, kalp hastalığı, 

akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve pnömoni dahil solunum enfeksiyonlarına 

neden olduğunu tahmin etmektedir. DSÖ, hava kirliliğinin bulaşıcı olmayan hastalıklar (NCD'ler) 

için kritik bir risk faktörü olduğunu ve kalp hastalığından kaynaklanan tüm yetişkin ölümlerinin 

dörtte birine (% 24), inmeye % 25, kronik obstrüktif akciğer hastalığına% 43 ve akciğer kanserine 

% 29 neden olduğunu kabul etmektedir (WHO, 2018). 

 

3. Çözüm  
 

Günümüzde hava kirliliği ile ilgili mücadelede pasif bir yöntem uygulanmaktadır. Bu hava 

kirliliğine sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak veya etkilerini azaltmak şeklindedir. Fabrika 

bacalarına filtre takmak, kömür yerine doğalgaz kullanmak, elektrikli araçları kullanmayı tercih 

etmek gibi. Bizim çözümümüz ise tümüyle aktif bir mücadele anlamına gelmektedir. Yani hava 

kirliliği ile bire bir karşılaşmak ve onu yok etmek şeklinde bir yöntem içermektedir. Bunun için 

hazırlanan hava temizleme aracı ile kirli hava bölgesine gidilmekte ve kirli hava süpürülmektedir.  

Sonuçta kirleri toplanan hava temizlenerek uygun sağlık koşullarına kavuşulmaktadır. 

 

4. Yöntem 

 

 

Şekil 9: Hedef temizlik sahası (Siyah Bölge)  Kaynak: https://nenedir.com.tr/cevrilm-inversiyon-inversion-nedir/ 

 

Hedefimiz şekil 9’da görülen ve yatay düzlemde kararlı bir şekilde duran kirli hava tabakasıdır. 

Amacımız tasarladığımız ve drone aracına monte ettiğimiz temizleme aygıtı ile bu havayı 

temizlemektir. 

Proje iki temel aşamadan oluşmaktadır. 

https://nenedir.com.tr/cevrilm-inversiyon-inversion-nedir/
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1. Atmosferdeki kirli havayı temizleyecek özelliklere sahip temizleme aracı 

2. Temizleme aracını inversiyon tabakasına taşıyacak ve tabaka boyunca ilerleyerek havayı 

temizlemeye yardımcı olacak hava taşıtı 

a. Temizlik Aracı 

a. Prototip: Atmosferi temizleme için 1. Hepa filtresi, 2. Karbon filtre 3. Pamuk 4. DC 

Motor 5. Pervane 6. Pil kullanılmaktadır.  

b. Deneysel bir yöntem olarak ikinci bir dronun pervane ve motor sistemini hava 

sirkülasyonu için kullanma sürecinde uygulanmaktadır.  

 

(Prototip: Proje Resimleri, s8). 

 

b. Hava taşıtı 

Temizlik aracını atmosfere çıkarmak ve uçurmak için hazır drone kullanılmıştır. (Bunun için daha 

güçlü bir drone üretmek üzere gerekli araçlar temin edilebilir. Ancak drone yapım eğitimi uzun bir 

süreç olduğundan tüm dezavantajlarına rağmen hazır drone kullanılmasına karar verilmiştir.) Bunun 

için atmosfer temizleme aracını taşıyabilecek drone seçildikten sonra atmosfer temizleme aracı bu 

drone uygun olarak tasarlanacaktır. 

 

(Prototip: Proje Resimleri, s8). 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projede kullanılan iki temel araç olan drone ve hava temizleme sistemi bilindik iki araçtır. Bu iki 

aracın birleştirilip şehirler için ölümcül bir olay olan inversiyon hava kirliliğine çözüm olarak 

kullanılacak bir araç üretmek ise tümüyle yeni ve ilk defa uygulanacak bir yenilikçi yöntemdir. 

Yapılan araştırmada buna benzer bir çalışmaya rastlanmadığından bu aracın eşsiz ve bu amaca 

yönelik bir araç üretimin ilk olduğu söylenebilir. Proje üyeleri olarak yeteneğimizi aşmayacak 

şekilde sonuç odaklı çalıştığımızdan dolayı kolay bir yol gibi gözüken hazır drone kullanacak 

olmamız projeyi ve proje yapımını basite indirgememelidir. Drone üzerinde yapılacak temizlik 

sisteminin tasarımı tümüyle özgün bir yapı şeklinde yapılmakta ve ikinci bir drone uçuş kartı ile 

temizlik pervaneleri kodlanarak uzaktan istendiğinde çalışır hale getirilmesi üzerinde 

çalışılmaktayız. 

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Yapılan temizlik hava aracının prototipi uçuş testlerine tutulmuştur. Yerde yapılan çalışmalarda kirli 

havayı kendine çektiği ve temizlediği görülmüştür. Uçuş denemeleri 1,5 metre yüksekliğinde 

yapılmıştır. Hava aracının ortama atılan kiri temizlediği görülmüştür. Bu sonuca atmosfer temizleme 

aracının daha büyük prototiplerinin yapılması gerçek ortamda da atmosfer temizliğine katkıda 

bulunacağı düşünülebilir. Ayrıca atmosfer temizleme araçlarının sayısını artırdığımızda havayı daha 

hızlı ve daha kaliteli bir şekilde temizleyebileceğimizi ön görebiliriz. 

Temizlik motoru olarak siklon temizlik robotlarının kullanılmasının daha uygun olacağı elektirik 

süpürgesi türleri incelemelerinde görülmüştür. Bu motorlar emiş gücü olarak güçlü, ama 

kullandıkları enerji olarak daha az güce ihtiyaç duymaktadırlar. Sussuz ve torbasız çalışmaktadırlar. 

Yapılacak büyük temizlik motorları İHA’lara takılıp çalıştırılırsa çok daha güzel ve verimli 

olacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projenin maliyeti = Temizlik sistemini taşıyacak drone fiyatı + temizlik sistemi (Uçuş kartı + 

motorlar + temizlik pervaneleri + kullanılacak filtreler 

 Projenin maliyeti temizlik sistemini taşıyacak drone seçimine göre değişmektedir. Bu nedenle fiyat 

aralığı çok yüksek olduğu söylenebilir. Yine de ortalama tüm sistem için 5.000 TL (Beşbin bin TL) 

bir maliyet ile uygun bir çözüm ortaya konabilecektir. 

 

Projenizin en az maliyetle 2.000 TL (İki bin TL) ile uygulanabilir bir çözüm üretilebilir. 

 

Zaman Planlaması: 

 

1.Hafta: Temizlik filtrelerinin (EPA ve Karbon Filtereleri), pervaneler ve uçuş kartları alınarak 

uzaktan kontrol edilebilir temizlik motor sisteminin tamamlanması 

 

2.Hafta: Temizlik motor sisteminin ağırlık ve yapısına uygun drone seçimi ve temin edilmesi 

 

3. Hafta: İlk haftadan yapılan çalışmalarla eşgüdümlü ortaya çıkarılacak drone ile temizlik motorunu 

birleştirecek tasarımın çizilmesi ve 3D yazıcıdan çıkartılarak iki aracın birbirine monte edilmesi. ( 

el ile yapılacak özgün tasarımın sonradan bilgisayara aktarılması konusunda öğretmenlerden destek 

alınacaktır.) 

4. Hafta: Uçuş denemeleri ve hava temizliği çalışmaları. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  

Proje halk sağlığını hedeflemektedir. Bu nedenle devlet kademesinde halk sağlığından sorumlu 

birimler, çevre sorumluları ve belediyeler bu projenin doğal muhatapları ve kullanıcılarıdır. 

 

 

9. Riskler 

 

Projenin hazırlama aşamasındaki en büyük risk pervanelerle havada kalan ve uçan droneler üzerinde 

yine pervanelerle çalışan bir temizleme sisteminin beraber çalıştırılacak olmasıdır. Hem dronu 

uçuran pervaneler ile hem de temizleme motorunun pervaneleri arasında uygun bir eşgüdüm 

sağlayabilmek aracın sağlıklı hareket etmesi için en büyük riski oluşturmaktadır. 

Projenin uygulama esnasındaki en büyük problem ise ortaya çıkacak kirlerin depolanması ve 

taşınması sürecidir. 

 

Proje uygulama aşamasında ortaya çıkan problemler için B planı olarak prototip aşamasında 

sorunsuz olarak hayata geçirilen çözümün uygulanması olacaktır. Temizlik aracı için uçuş kartı ve 

ve temizlik pervaneleri yerine DC motor ve bunun ucuna takılacak pervaneler ile temizliğin 

yapılması sitemin çalışmasını minimum düzeyde olsa da gösterme başarısını sağlayacaktır.  

 

GENEL RİSK ANALİZİ 
 

No 
 

RİSK Mevcut Önlem Kontrol/Alınması gerekli önlemler 

1 Kaza Kırımı Yok 
Sistem,  3 metren yüksekte, kapalı alanlarda 
uçurulmayacak. 
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2 Yapısal arıza 
Drone ile temizlik sisteminin 
uyumsuz çalışması 

Temizlik motor pervanelerinin yön ve şekil açısından 
yeniden tasarlanması veya konumlanması 

3 Maliyet Artışı 
Mevut mali imkânlara göre ürün 
alım planlaması 

Drone atölyesinden yedek parça veya drone temin 
etme imkânı 

4 
Sistemin uyumsuz 
çalışması 

Yok 
B planı olarak denenerek çalıştığı görülmüş DC 
motorlarla yapılan daha basit temizlik sisteminin 
süreç ile oluşturulması ve geliştirilmesi 

 

 

10. Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Murat SOYSAL Takım Lideri Batman Fatih Ortaokulu Araştırma Tasarım-

uygulama 

Kerem ASLAN Takım üyesi Batman Bilsem Araştırma Tasarım-

uygulama 

Ercan SOYSAL Danışman Batman Bilsem  
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Proje Resimleri: 

 

Çalışmanın prototip aşamasında kullanılan araçlar ve oluşturulan çalışır duruma getirilmiş aracımız: 

 

 

 

 


