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Özet: Bu bildiride Havagemileri (Airship, Zeplin) 

hakkında bilgi, tarihçesi, bugünkü durumu ve 

ülkemizdeki çalışmaları hakkında bilgi verilecek, gelecek 

öngörümüz açıklanacaktır. Bildirinin ilk bölümünde 

Havagemileri hakkında genel  bilgiler verilecektir.  İkinci 

bölümde tarihçesi hakkında bilgi verilecek. Üçüncü  

bölümde ise bugünkü durumu (Dünya'da ve ülkemizde) 

hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Son bölümde   

Havagemilerinin geleceği konusunda ögörülerimiz 

paylaşılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Havagemileri, Airship, Zeplin, 

İnsansız  Hava  Aracı.

1. HAVAGEMİLERİ GENEL BİLGİ:

Sıcak hava balonu ile ilk uçuşlar başarıldıktan sonra, bu 

uçuşların yönlendirilebileceği düşünülmeye başlanmış ve 

ilk tanımlama ”yönlendirilen balon” biçiminde ortaya 

çıkmıştır. 

1900'lerin başlangıcında Alman subayı Ferdinand 

ZEPPELIN'in yapmış ve üretmiş olduğu başarılı sistemler 

onun soyadı ile anılmıştır “ZEPPELIN” (ülkemizde 

ZEPLİN olarak bilinmekte). Özellikle ABD ve İngiltere' 

de yapılan çalışmalarda ise AIRSHIP kavramı kullanıl-

mıştır.  Türkçe'ye “HAVAGEMİSİ” olarak yerleşmiştir.

Havagemisi, itici güç sağlayan sistemler, kontrol 

yüzeyleri ile havada hareket edebilen “havadan hafif  

hava aracı” olarak tanımlanabilir. 

Havagemileri esnek – iskeleti olmayan (non rigid) , yarı 

esnek-yarı iskeletli (semi-rigid) ve esnek olmayan – 

iskeletli  (rigid) olarak  3' e ayrılır.

2. HAVAGEMİLERİ TARİHÇE:

İnsanoğlu uçmak hayalini kuşların uçuşlarını kopya-

layarak gerçekleştirmek istemiştir. Bu kavram “havadan 

ağır” kavramını ortaya çıkarmıştır. Fransız yazar Jean-

Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), “havadan 

hafif” kavramını süren ilk kişidir. İtalyan bilgin Galileo 

(1564-1642), 17.yy başlarında havanın bir ağırlığı 

olduğunu ispatlamıştır. İngiliz kimyacı Henry Cavendish 

1766 yılında  Hidrojen'i keşfetmiştir.  İlk balon sıcak hava 

ile doldurularak 1783 yılında Montgolfier kardeşler 

tarafından uçurulmuştur.  

Bu başarılı uçuşdan sonra balonların yönlendirilebiliceği 

düşünülmüş ve tartışılmıştır. Bu süreçte havagemileri 

(airships) , “yönlendirilen balonlar” olarak  nitelenmeye 

başlanmıştır. 1850 yılında Fransız  Pierre Jullien başarılı 

bir havagemisi uçuşu gerçekleştirmiştir. Fransız 

mühendis Henri Giffard  küçük ve hafif bir buhar motoru 

yaparak havagemileri çağını açmıştır[1]. 

Şekil 1 : Montgolfier kardeşlerin balonu[2]
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2 Temmuz 1900'de Alman subayı Ferdinand ZEPPELIN 

(1838-1917), tasarladığı ilk “yönlendirilen balonu” 

Konstanz Gölü (Almanya) üzerinde uçurdu. 126 m 

uzunluğunda , 2 adet 16 BG'lik içten yanmalı motorlar ve 

pervanelerle tahrik edilen omurgalı sistem saatte 32 

km'lik bir hıza ulaşabiliyordu.  (Bu yönlendirilen balonlar 

mucidinin soyadı  ile anılmaya başlanmıştır (ZEPPELIN)).

I. Dünya savaşında uzun erimli bombardıman 

operasyonlarında kullanıldılar. Daha sonraki yıllarda 

yapılan zeplinin en ünlülerinden “GRAF ZEPPELIN” 

Eylül 1928'de tamamlandı. Atlas Okyanusu  üzerindeki 

uçuş hattının açılmasını sağlayan “GRAF ZEPPELIN” 

1937'de seferden çekildiğinde 144'ü okyanus aşırı olmak 

üzere 590 uçuş gerçekleştirmiş ve 1.6 milyon km'den çok 

yol katetmiştir. 

245 m uzunluğunda olan “HINDENBURG” herbiri 1100 

BG'lik  4 dizel motoru ile donatılmıştı ve saatte 135 km 

yapabiliyordu. “HINDENBURG” 1936'da gerçekleş-

tirdiği 10 düzenli seferde toplan 1002 yolcu taşıdı. 

Hidrojen dolu “HINDENBURG” 6 Mayıs 1937'de 

Lakehurst'a (New Jersey) inerken alev aldı ve tümüyle 

yanarak düştü.  Kazada yaşamını yitiren 36 kişi ticari hava 

gemisi seferlerinde ölen ilk yolcular olarak tarihe geçti.

II. Dünya savaşı sırasında zeplin üretim tesisleri Müttefik 

kuuvetlerince tahrip edildikten sonra büyük hava gemileri 

yapımına yönelik ciddi bir girişimde bulunulmadı[7].

 

İNGILTERE VE HAVAGEMILERI : 

1918 ve sonrasındaki çeşitli denemelerden sonra 1929'da 

R100 ve R101 Havagemileri tasarlanmıştır. R100 özel 

teşebbüs projesi, R101 İngiliz Hükümeti'nin bir proje-

sidir. R100 Atlantiği kötü hava koşullarında 2 kez 

geçmiştir. R101, 1930'da Fransa üzerinde yanmıştır. Bu 

olaydan sonra R100'de  hurdaya ayrılmıştır[8].

R100, 219 m uzunluk, 40 m çapında, 670 BG'lik 6 adet 

motor ile tahrik edilen, max. Hızı saatte 130 km olan, 8050 

km menzilli, 100 yolcu taşıma kapasiteli bir havagemi-

sidir. 

R101, 236 m uzunluk, 40 m çapında, 585 BG'lik 5 adet 

motor ile tahrik edilen, max. hızı saatte 120 km olan, 8050 

km menzilli, 100 yolcu taşıma kapasiteli bir havagemi-

sidir. 

Şekil 2: Giffard'ın yönlendirilebilen balonu[3]

Şekil 3: İlk Zeplin'in uçuşu [4]

Şekil 4: Graf Zeplin'in uçuşu [5]

Şekil 5: Hindenburg kazası [6]
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ABD VE HAVAGEMILERI : 

İlk geliştirdikleri Havagemisi 1915'de DN-I'dır. 1929 

yılında bir ilke tanıklık ediyoruz. Dış zarfı Aluminyum 

olan bir Havagemisi (ZMC-2)  ilk uçuşunu yapıyor. 10 

yıllık operasyonu sürecinde mükemmel bir performans 

göstermiştir. 1941 yılında hurdaya ayrılmıştır. [10]. 

USS AKRON ve MACON Havagemileri. AKRON ve 

MACON, ABD donanması için Goodyear Zeppelin 

tarafından imal edilmiştir. Her iki Havagemisi 240 m 

uzunluğunda, max. hızı saatte 120 km  ve 72.930 kg 

faydalı yük taşıyabiliyordu. Her ikisinin önemli özelliği 

uçak gemisi olarak kullanılmalarıdır. Her birisi gövde 

içerindeki hangarlarda 5 adet “F9C Curtis” yüksek hızlı 

savaş uçağı taşıyabiliyordu. Bir seferinde, 3 saat 

içerisinde 6 pilot AKRON'dan 104 uçuş ve iniş 

gerçekleştirmiştir. MACON'un 54 uçuşunda benzer 3000 

kalkış ve iniş gerçekleştirilmiştir. .[12]

Şekil 6: R101 uçuşu [9] 

Şekil 7: ZMC-2 uçuşu [11]

Şekil 8: MACON gövde imalatı [13]

Şekil 8a: MACON uçuşu [13]

Şekil 9: MACON'dan ayrılış [13]
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Cargolifter'den sonra, 2010'lu yıllara kadar yeni ve önemli 

haberleri göremiyoruz.

ABD'de 2010 ile birlikte HAVAGEMİSİ siparişleri haber 

olmaya başlamıştır. Siparişlerin artmasındaki en büyük 

etken  Havagemilerinin  KEŞİF ve GÖZETLEME amaç-

ları için uygun olduğu ve uzun süre havada kalabilmesidir. 

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 

“FY2009-2034 Unmanned Systems Integrated Road-

map”, Havagemileri konusunda bügünkü ve gelecekteki 

görüşleri açısından önemlidir. ABD Havagemilerini, 

İnsansız Hava Sistemlerinde  “Lighter Than Air”  

kapsamı altında kategori etmiştir. 

3.  HAVAGEMİLERİ BUGÜN :

İkinci Dünya savaşından 1990'lı yıllara kadar Hava-

gemileri konusunda önemli haberlere rastlayamıyoruz. 

1990'larda  Havagemileri konusunda çağ açan Alman 

CARGOLIFTER firmasından bahsetmemiz gerekmekte. 

İskeletli bir yapı ve 160 ton kargo kapasiteli bir tasarıma 

başlayan CARGOLIFTER firması, modelini “CL 160 

uçan vinç” olarak adlandırmıştır. 1:8 modeli 1999 yılında 

uçurulmuştur. 260 m uzunluk, 65 m çap, 90 km/saat seyir 

hızı olması planlanan ; omurgası alüminyumdan ve 

kaplaması katmanlı sızdırmaz malzemeden yapılacak 

olan bu taşıt imalat sürecinde kalmış,  firma finansal 

sorunlar yüzünden 2002 yılında iflas etmiştir. 

CARGOLIFTER yeni yönetimi ile birlikte 2008 yılında 

tekrar faaliyetine başlamıştır.

Şekil 9a: MACON'a iniş [13]

Şekil 9b: MACON hangarı [13]

Şekil 10: CARGOLIFTER hangarı
(uzunluk 360 m, genişlik 220 m , yükseklik 106 m) [14] 

Şekil 11: CARGOLIFTER ve hangarı, şekilsel anlatım [15] 



43

ABD'de 2010'un ikinci yarısında imzalanan önemli 

Havagemisi anlaşmaları : 

 DARPA ( Defence Advanced Research Projects Agency ), 

Lockheed Martin ile Havagemileri üzerine Nisan 2009 da 

bir anlaşma imzalamıştır. ISIS (Integrated Sensor Is 

Structure ) adı verilen kontrat ile  bir Hava Gemisi 

tasarımı ve üzerine yerleştirilecek olan düşük-güç 

yoğunluklu bir radardan oluşmaktadır. Projenin tahmini 

maliyeti 400.000.000 $ civarındadır. [17]   : 
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Şekil 13: ILC Dover, TARS [16], sayfa 90

Şekil 14: ISIS, şematik gösterim [17] 

Haziran 2010'da ABD ordusu ve Lockheed Martin, 

Havagemilerinin diğer bir kullanım alanı olan yere bağlı 

sistemlerle (Aerostat)  ilgili 142.000.000 ABD dolarlık 

bir anlaşma imzalamıştır. [18]

Şekil 15: PTDS [18]

Benzer şekilde İsrail'in Havagemileri üzerine çalışmaları 

olduğu haberlerine rastlanmakla birlikte yayınlanmış bir 

döküman elimize geçmemiştir. 

İngiliz'lerin Havagemileri üzerine yapmış olduğu 

çalışmalar BBC'nin 4 Ocak 2011 tarihli yayınında ortaya 

çıkmıştır : 

Şekil 16: BBC, NEWS [19]

Bu süreçte ABD'de yapılan anlaşmalar ve üretilen 

Havagemileri Non-Rigid, yumuşak yapıya sahip, şeklini 

Havagemisinin basınçlandırılması ile koruyan 

sistemlerdir.
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ÜLKEMİZDE HAVAGEMİLERİ : 

Osmanlı ordusu için Almanya'dan satın alınan bir 

Havagemisi ilk kez Yeşilköy'de uçuruldu. 48 m uzun-

luğunda, 50 BG motorlu “Parseval 10” Havagemisi 41 

km/saat hıza çıkabiliyordu. 15 Ağustos 1913'e kadar 4 

uçuş yapıldı. Daha sonra bakıma alındı ve başka uçuş 

yapmadı.

Şekil 17:  Yeşilköy, Parseval PL9 [20]

Ülkemizde 2007 yılına kadar Havagemileri konusunda bir 

araştırmaya rastlanmamıştır (reklam amaçlı yurtdışından 

temin edilen sistemler hariç). 

KUZGUN Ltd. , savunma sanayinde (özellikle havacılık) 

20 yılı aşan tecrübesi olan bir gurup idealist mühendis 

tarafından Şubat 2007'de kurulmuştur. KUZGUN Ltd,  

HAVAGEMİLERİ'nin geleceğin hava araçlarından birisi 

olacağını öngörmüştür. “KUZGUN_1 İnsansız Hava-

Gemisi”projesi KOSGEB-TEKMER ve TÜBİTAK-

TEYDEB tarafından desteklenmiştir. 

KUZGUN_1 İnsansız Havagemisi projemiz elektrik 

enerjisi ile çalışan, uzaktan kumandalı, üzerinde keşif-

gözetleme ekipmanları bulunan bir insansız hava aracıdır.
İlk test uçuşumuz Ekim 2008 tarihinde başarılı bir şekilde 

tamamlanmış, ikinci test uçuşumuz ise aralık 2009 

tarihinde TRT1 , 18:30 haber bülteninde yayınlanmıştır. 

100-150 m irtifada, havada kesintisiz 1.5 saat uçuş 

yapmıştır. Yapılan ölçümlerde enerjisinin %40'ını 

kullandığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak 3 saat kesintisiz 

uçuş yapabilen sistemimiz , havada asılı kalma özelliği ile 

keşif gözetleme amaçlı kullanımda 3 saatin üzerinde 

görev yapabilecek durumdadır. Uçuş sürecinde yer 

sistemlerine canlı video aktarımı başarılı bir şekilde 

yapılmıştır. 

KUZGUN_1 yarı-sert, yarı-yumuşak bir yapıya sahiptir. 

İskeleti kompozit yapıdadır. 

KUZGUN_1 İnsansız Havagemisi'nin boyu  4.2 m , en 

geniş çapı ise 1.4 m. dir. KUZGUN_1'in üzerinde tahrik 

mekanizması olarak kullanılan 2 elektrik motoru, 2 servo, 

uzaktan kumanda sistemleri, video sistemleri ve 

aktarıcıları mevcuttur. KUZGUN_1'in toplam  ağırlığı 4.0 

kg'dır (yapı, servo- motorlar, kamera-verici sistemleri).  

Kompozit yapı ve toplam ağırlığı ile özellikle Danimarka 

ve Belçika'da yapılan AB 7. Çerçeve Programı Havacılık 

toplantılarında ön plana çıkmayı başarmıştır.

FAA' nın ( Federal Aviation Administration ) bu konuda 

yayınlamış olduğu FAA-P-8110-2 numaralı “Airship 

Design Criteria” standardı tasarım sürecinde kullan-

dığımız bir kılavuzdur. Bu kılavuz küçük sistemleri 

kapsamamakla birlikte bize uygun olan kısımlarını takip 

ederek ileride karşımıza çıkacak büyük boyutlu sistemler 

için tecrübe sağlamakla kalmayacak,  ihraç bağlantı-

larımız için bize referans olacaktır.

Şekil 18:  KUZGUN_1, İskelet Yapısı

Şekil 19:  KUZGUN_1 Test Uçuşunda
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Son dönemlerde geliştirilen Havagemisi sistemlerinin 

hemen hepsi esnek(non-rigid) bir yapıya sahiptir. Hava 

araçlarında ağırlık en önemli kriterlerin başında 

gelmektedir. Sağlamlıktan ödün vermeden ulaşabilece-

ğiniz en hafif ağırlık sizin mühendislik becerilerinizi 

göstermektedir. Tasarımda kullanılan yenilikçi malze-

meler ise sizi bir adım yukarı taşır. 2000'li yıllara kadar 

hava araçlarında (uçak ve helikopterler ) metal 

malzemelerin (özellikle Aluminyum) kullanım oranı 

%70'ler civarında olmuştur. AIRBUS_A380 ve 

BOEING_787 Dreamliner'da ise kompozit malzeme 

kullanımı  %70' lere yaklaşmıştır. 

Yeni malzemelerin, Havagemileri'nin yenilikçi tasa-

rımlarına uygulanabileceğini planlayan firmamız, 

kompozit iskeleti olan yarı-esnek (semi-rigid) bir 

tasarımın başarılı olabileceği, özellikle Avrupa'da dikkat 

çekeceğini öngörerek KUZGUN_1'in tasarımını ve 

imalatını gerçekleştirmiştir. KUZGUN_1'in Kompozit 

iskelet ağırlığı 1.7 kg civarındadır. Ulaşılan hafiflik AB 7. 

Çerçeve Programı toplantılarında firmamızın mühen-

dislik gücünü göstermeye yetmiş ve ilk 5 dakika içinde 

projelerimize katılımı teyid etmişlerdir ( 19 civarında AB 

ülke firma, üniversite ve araştırma merkezi ). 

KUZGUN_1'in yarı-esnek yapısı, Havagemimizin 

Helyum ile doldurulan ceplerinin tasarımında yenilik 

getirmiştir. Helyum cepleri atmosferik basınç ile 

basınçlandırılarak herhangibir Helyum kaçağında 

sistemin  düşme  riskini  azaltmıştır. 

Detaylarını açıklamış olduğumuz ürünümüz kendisinden 

yeni modellerin geliştirilmesi için bir başlangıç teşkil 

edecektir. Yapısal Tasarımı tamamen bize ait ve özgün bir 

ürün olan KUZGUN_1 kendisini kanıtlamış tasarım 

yapısı ile büyük ölçekli, kargo taşımacılığı için 

kullanılabilecek Havagemileri tasarımının başlangıcını 

temsil etmektedir. 

YAPISAL ANLAMDA : Boyut olarak (100 m boy ve 

20.000 m³ lük hacimleri veya 160 m boy 134.000 m³ lük 

hacimleri ile tonlarca yük taşıma kapasitesinde) daha  

büyük modeller keşif ve gözetlemeden (yüksek irtifa-

stratosfer), yük ve insan taşımacılığına kadar farklı 

alanlarda  kullanılabilir.

STRATEJİK ANLAMDA : Keşif ve gözetlemeye ek 

olarak taktik anlamda yazılım ve donanımlar ile savunma 

sanayinde değişik açınımlar için ucuz ve kullanımı kolay 

ürünler çeşitliliğine erişebiliriz. Uydu ile yer arasında bir 

istasyon olarak düşünülebilir. 

Şekil 20:   KUZGUN_1 Havadan Alınan Görüntü

Şekil 21:   KUZGUN_1, Kavramsal Tasarım Örnekleri

Şekil 22:   KUZGUN_1, Teknik Resim Örnekler
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4.  GELECEKTE  HAVAGEMİLERİ

“The Clean Sky JTI”, 1.6€ milyar ile Avrupa 'nın en büyük 

bütçeli araştırma projelerinden birisidir. “The Clean Sky 

JTI” nın Havacılık ve Hava taşımacılığı için 2020 

beklentileri  [21] : 

•  CO   emisyonunda  %50 azalım

•  NO   emisyonunda  %80 azalım

•  Gürültüde  %50 azalım

•  Tasarım, imalat, bakım sürecinde yeşil bir ürün

Bu bağlamda “The Clean Sky JTI” projelerinde ve AB 7. 

Çerçeve Programları Havacılık alanı çağrılarında çevre 

dostu teknoloji ürünlerinin yanısıra, yenilikçi hava 

araçlarına yönelik projeler beklenmektedir. 

Havagemileri bu amaca uygun çözümlerden birisi olmaya 

adaydır. 

Bu kapsamda farklı ve çeşitli kavramsal tasarımlar 

üzerinde gelişmiş ülkelerde çalışmalar yapılmaktadır. 
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Şekil 23:   KUZGUN_1, Analiz Örnekler

Figure 15.16. Aerolift's Cyclo-Crane

Şekil 26:  Cyclo-Crane  [22] ,  sayfa. 405

Figure 2.10. The Piasecki Heli-Stat

Şekil 25:  Heli-Stat  [22], sayfa. 23

Figure 2.8. Winged and lifting body projects

Şekil 24:  Megalifter, Dynairship [22] , sayfa 21

2

x
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Figure 15.19 Sphere rotation and engine swivel in LTA 20-1.

Şekil 27:   LTA 20-1  [22], sayfa. 408

Figure 15.18 LTA 20-1 spherical rotation airship model in test flight.

Şekil 28:   LTA 20-1  [22], sayfa. 407

Şekil 29:   Tube Airship  [22], sayfa. 425

5.  SONSÖZ: 

Gelişmemiş ülkelerin yüksek teknoloji kavramına 
ulaşması için önlerinde çeşitli yollar mevcuttur. Birisi, 
gelişmiş ülkelerin teknolojik ürünlerini takip etmesi ve 
çok hızlı bir şekilde kendi ülkelerine adapte edebilmesi, 
diğeri ise geleceği öngörme kabiliyeti ve uygulama 
yeteneği olmasıdır. Veya ikisini birlikte uygulamasıdır.
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