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1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

GAZİ18 Takımı havacılığa ilgi duyan ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak için 

motive olmuş bir takım olarak 2021 yılında kurulmuştur. Uluslararası Serbest Görev 

İnsansız Hava Araçları Yarışması için tasarlanacak Otonom Zirai İlaçlama Uçağını en 

verimli şekilde gerçekleştirebilmek için iş bölümü yapılmıştır. İş bölümü takım üyelerinin 

ilgi, yetenek ve bilgi düzeyleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Takım üyeleri Çankırı Gazi 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (3 Öğrenci) ve Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Fen Lisesi (2 Öğrenci) öğrencilerinden oluşmaktadır. Danışman öğretmen ve pilot olarak 

Ali DEMİR Takımın sorumluluğunu üstlenmiştir. Takım üyelerimizden Muratcan CESUR 

ailevi nedenlerle takımdan ayrılmak istemiş ve tüm üyelerin onayı ile takımdan çıkarılmıştır. 

Kavramsal Tasarım Raporunda 6 öğrenci bir danışman öğretmen olarak başlanan 

çalışmalar bu nedenle 5 öğrenci ve danışman öğretmenle yürütülmüştür. Takım üyelerimiz 

kendilerine verilen görevleri başarı ile tamamlamışlar ve yarışma hazırlıklarına devam 

etmektedirler. Takımda yer alan öğrencilerimiz 10. Sınıfta başladıkları çalışmaları şimdi 11. 

Sınıf olarak sürdürmektedirler. 

 

                                                             (Organizasyon Şeması) 

 



1.1 Takım Organizasyonu 

 

Adı Soyadı Görev Açıklaması Yetenekler 

Ali DEMİR 

(Takım 

Sorumlusu) 

-Takımın danışman öğretmenliğini yapmak, 

-İHA pilotu olarak İHA’yı uçurmak, 

-İletişim sorumlusu olarak yazışmaları yapmak, 

-Uçuş izinlerini ve İHA tescil işlemlerini yapmak, 
-İdari ve mali işlerden sorumlu olmak, 

-Öğrencilerin İHA tasarım ve üretim aşamasında 
yönlendirilmesi, teknik konularda eğitimler verilmesi ve 
desteklenmelerini sağlamak, 
-Satın alma komisyonuna başkanlık etmek. 

Yamaç 
Paraşütü Pilot 
Sertifikası, İHA 
1 Ehliyeti, 
Model Uçak 
Eğitmenli
ği 
Sertifikası 

Zeynep 
Azra 
DEMİR 
(Takım 
Kaptanı) 

-Takım kaptanı olarak takımı koordine etmek, 

-İş takvimine uygun olarak işlerin yürütülmesini sağlamak, 

-İHA’nın elektroniklerini planlamak, programlamak ve yer 
ayarlarını yapmak, 

-Otonom uçuş ve görevleri yerine etirecek 
sistemlerin programlanması, 
- Tüm Gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımı ve Görev 
unsurlarının Freecad yazılımı ile çizimini yapmak, 
-Satın alınan parçaların muayene kabul komisyonuna başkanlık 
etmek. 

Çizim ve 
tasarım, 
Stanford 
Üniversitesi “CS 
Bridge Program” 
Sertifikası, İyi 
düzeyde 
İngilizce. 

Nurcan 

BALOĞLU 

(Takım  

Üyesi) 

-İHA’nın elektroniklerini planlamak, programlamak ve yer 
ayarlarını yapmak, 

-Otonom uçuş ve görevleri yerine getirecek 
sistemlerin programlanması, 
-Tüm Gövde, kanat, kuyruk, iniş takımı ve görev unsurlarının 

-Freecad yazılımı ile çizimini yapmak, 

-Kanat profili seçimi ve xflr5 programı ile analizini 
yapmak ve takımıma sunmak, 
-Gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımı ve görev unsurlarının 
imalatına yardım etmek. 
- Satın alınan parçaların muayene kabul komisyon üyesi olarak 
işlemleri yürütmek, 

 

Emine 
YILMAZ 

(Takım  

Üyesi) 

-İlaçlama sistemini ve ekipmanlarını tasarlamak, 

-İlaçlama sisteminin imal edilmesi ve elektronik 
sistemlerle bağlantılarını yapmak, sistemin testlerini 
yapmak, 
- Gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımı ve görev unsurlarının 
imalatına yardım etmek. 
-Satın alma komisyonu üyesi olarak alımları yapmak, 

 

Şevval 
MERCAN 
(Takım  
Üyesi) 

-İniş takımlarının tasarlanması, imali ve montajını yapmak, 

- Gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımı ve görev unsurlarının 
imalatına yardım etmek. 
-Tasarım ve programlama çalışmalarına yardım etmek, 

-Kanat profili seçimi ve xflr5 programı ile analizini yardım etmek, 

-Satın alma komisyonu üyesi olarak alımları yapmak, 

 



Ebrar Nil 

MARTİN 

(Takım 
Üyesi) 

-İniş takımlarının tasarlanması, imali ve montajını yapmak, 

- Gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımı ve görev unsurlarının 
imalatına yardım etmek. 
- Satın alınan parçaların muayene kabul komisyon üyesi olarak 
işlemleri yürütmek, 

 

 

1.2. İş Akış Çizelgesi 

 

İş Parçasının Adı Sorumlu Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

İş Parçalarının Planlanması ve yönetimi Ali Demir 

        

        

İha'nin icra edeceği görevin planlanması 
Tüm Takım 

        

        

Görevin gereklerine uygun bir İha modeline 
karar verilmesi Tüm Takım 

        

        

Maliyet Hesaplamalarının yapılması 
Tüm Takım 

        

        

Kanat Profili analizi yaparak uygun profile 
karar verilmesi 

Nurcan Baloğlu 
Şevval Mercan 

        

        

Kararlaştırılan gövdenin Freecad Programı 
ile çizilmesi 

Zeynep Azra Demir 
Nurcan Baloğlu 

        

        

İha'nın kullanacağı motor, pervane, esc, 
uçuş kontrol sistemini belirlemek 

Zeynep Azra Demir 
Nurcan Baloğlu 

        

        

Görevin gerçekleştirilmesi için 
gerekli ekipmanların  
planlanması 

Emine Yılmaz 

        

        

İha'nın imalatında kullanılacak 
malzemenin planlanması Tüm Takım 

        

        

İniş Takımlarının planlanması, kullanılacak 
malzemelerin tespiti 

Şevval Mercan 
Ebrar Nil Martin 

        

        

 

Satın almaların yapılması 
Satın Alma 
Komisyonu 
Başkanı ve Üyeleri 

        

        

Kanatların. Gövdenin ve Kuyruğun 
İmalatına başlanması ve tamamlanması Tüm Takım 

        

        

İniş Takımının imalatı ve İha'ya 
montajının yapılması 

Şevval Mercan 
Ebrar Nil Martin 

        

        

Görev unsurlarının imalatı ve İha'ya montajı Emine Yılmaz 
        

        

İha'nın tüm elektroniklerinin 
montajı ve programlanması 

Zeynep Azra Demir 
Nurcan Baloğlu 

        

        

Gerekli İzinler alınarak İha'nın ilk 
uçuşunun yapılması ve trim ayarları Ali Demir 

        

        

Planlanan görevlerin test edilmesi 
Tüm Takım 

        

        

Detaylı tasarım raporunun hazırlanması ve 
videoların çekilmesi Tüm Takım 

        

        
Takımın yeterliliklerini artırmak için 
seminerler düzenlemek Ali Demir 

        

        

Tüm İş Parçalarının toplam süresi 
Tüm Takım 

        

        

 

 

(Covid 19 Tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin aldığı karar ile 17 günlük 

tam kapanma yaşanması, 9 günlük kurban bayramı tatili nedeniyle planlanan iş akışında 

aksamalar meydana gelmiştir.) 

 

 

 

Planlanan  Gerçekleşen  



2. DETAYLI TASARIM RAPORU  

 

2.1 Tasarım ve Uçuş kararlılığı  

Zirai İlaçlama Uçağı olarak kullanılması amaçlanan İHA’nın ilk etapta nasıl bir uçak olması 

gerektiğine karar vermekle takımımız işe başlamıştır. Tamamen bir göreve yönelik uçacağı 

için İHA’nın kolay uçurulabilir olması, görevi icra ederken yavaş uçabilmesi, tamamen 

takımımız tarafından inşaa edilmesi ve mümkün olduğunca elektronikler dışındaki 

parçaların takımımız tarafından yapılması hedeflenmişti. İliş takımları dışında uçağın tüm 

gövde parçaları takımımız tarafından imal edilmiştir. İmalat aşamaları ile ilgili görseller video 

içerisinde yer almaktadır. İniş takımının yapımından İHA’nın ağırlığını taşıyacak iniş 

takımının kendimiz yapmamız durumunda çok ağır olması nedeniyle vazgeçilmiştir.  

İHA’mızın çizimlerine başlamadan önce zirai ilaçlama için kullanılacak uçağın boyutsal 

özellikleri, kanat profili, kanat konumu, ağırlık ve görev gereksinimlerini analiz ettik ve 2 

metre kanat açıklığında üstten kanatlı çift motorlu bir uçak yapmaya karar verdir. Boyutsal 

parametreler kanat profili ve kanat analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Aerodinamik: İha’nın görev amacına uygun şekilde uçabilmesi için aerodinamik 

özelliklerinin doğru seçilmesi önemlidir. XFLR5 Programı ile yaptığımız analizler neticesinde 

CLARK-Y (Görsel 1.1) kanat profilinin yavaş hızlarda 

daha iyi bir performans gösterdiği, imalatının daha 

kolay olması, stabil uçuş özelliği 

sayesinde daha az pilotaj 

gereksinimine ihtiyaç duyması 

nedeniyle tercih edilmiştir. 

Kuyruk kanadında da aynı profil 

kullanılacaktır.  Ana kanatların 

bağlanacağı gövdenin eni 

düşüldüğünde kanat uzunluğu 185 cm ve veter 

uzunluğu 28 cm’dir. Dikdörtgen bir kanat 

seçtiğimiz için Aspect Ratio AR=Kanat 

uzunluğu/Kanat eni formülü ile hesaplanabilir. 

AR=185/28 = 6,607 olacaktır Aspect Ratio 

değeri küçüldükçe uçağın akrobasi yeteneği 

artar, planladığımız görev için bizim sakin ve yavaş uçan bir uçağa ihtiyacımız olduğu için 

bu değerler yeterli görülmüştür. 



Kanat profili ve ölçüleri belirlendikten 

sonra FreeCAD programında İHA’ya ait tüm parçalar çizilmiş ve birleştirilmiştir.(Soldaki 

resim iHA’nın bitmiş hali, sağdaki resim FreeCad 3D tasarımı) Bu aşamadan sonra İHA’nın 

inşaa edilmesi için tercih edilecek malzemelerin seçimine geçilmiştir.    

 

2.1.1 İHA’nın inşaasında Kullanılan Malzemeler 

 -Fotoblok: İHA’nın ana gövde, yan uzatmaları ve dikey stabilizede 5mm, kuyruk 

kanadında 2mm fotoblok kullanılmıştır. Tercih edilme nedeni; kolay işlenebilmesi, sağlam 

olması ve kolay bulunabilmesi gösterilebilir. 

 - Balsa: Kanat profilleri 5mm,3mm, ana kanat kaplama altı 1mm, güçlendirme amacı 

ile uçağın çeşitli yerlerinde balsa kullanılmıştır. Balsa pahalı olmasına rağmen kolay 

işlenebilmesi, çok hafif olması, doğru yönde kullanılması durumunda dayanıklı olması 

nedeniyle tercih edilmiştir. 

 -PLA Flement: Kanat profillerinin şablonu 3D yazıcıda PLA flement ile basılmıştır. Bu 

sayede profillerin imalatı daha stabil ve kararlı olmuştur. Ayrıca görev sisteminin 1lt ilaç 

deposu, ilaçlama sisteminin pompası FreeCad yazılımı ile 3D modellemesi yapılmış ve 3D 

yazıcıda basılmıştır. 

 -Kontrplak: Ana gövde iç bölümünde, kanat, motorların bağlantı yerlerinde ve 

sağlamlık gerektiren alanların güçlendirilmesi için 4mm kavak ve maun kontraplak 

kullanılmıştır. 

 -Olta Kamışı: Ana kanatların profil içine taşıyıcı olarak olta kamışı kullanılmıştır. Olta 

kamışı dayanıklı ve hafif bir malzemedir. Ayrıca alternatif malzemelere göre daha ucuz 

olması bu malzemeyi kullanmamıza etki etmiştir. 

 -Alüminyum Boru: Ana kanatların gövdeye birleştirilmesi ve çıkarılabilmesi için 14mm, 

gövde ile yan ünitelerin bağlanmasında 14mm, ilaçlama borusu olarak 10 mm alüminyum 

boru kullanılmıştır. Diğer metallere göre hafif olması, sağlamlığı ve kolay ulaşılabilmesi 

kullanılmasının nedenleridir. 

 Yapıştırıcılar: Hızlı yapıştırıcı, epoksi, köpük yapıştırıcı, deniz tutkalı, sıcak silikon. 

 

 2.1.2 İHA İçin Satın Alınan Elektronik ve Mekanik Sistemler (Kavramsal Tasarım 

Raporu İle Karşılaştırmalı) 



 -Kumanda ve Alıcı: Kavramsal tasarım raporunda kullanılacağı belirtilen 6 kanal 2.4 

Ghz kumanda ve alıcısı (Flysky Fs-İ6x) satın alınmıştır. 

 -Otonom Sistemler: Kavramsal tasarım raporunda belirtilen PIXHAWK uçuş 

kontrolcüsü, gps ve pitot tüpü satın alınmış ve İHA’ya entegre edilmiştir. 

 -Servolar: Aileron 2, rudder 2, elevator 1, ön iniş takımı 1 olmak üzere 6 adet servo 

satın alınmıştır. 

 -Motorlar ve Esc’ler: Kavramsal Tasarım Raporunda yapılan itki hesaplamaları 

sonucu kullanılacak motorlar ve escler için “İki adet Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv 

Fırçasız Outrunner Motor, İki adet HobbyKing 50A (2 ~ 4S) ESC 4A UBEC” yazılmış idi. 

Fakat gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı tedarikcilerde bu ürünler temin edilememiştir. Yakın 

özelliklere sahip iki adet SURPASS Hobby C3542 1250KV Outrunner Brushless Motor ve iki 

adet Hobbywing Skywalker 2-6S 60A UBEC Brushless ESC ve 5V/5A BEC satın alınarak 

İHA montajı yapılmıştır. 

 -LİPO Batarya: Kavramsal Tasarım Raporunda ZIPPY Kompakt 3300mAh 4s 40c 

Lipo Paketi kullanılacağı belirtilmişti, yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerde ürün bulunamadığı için 

yerine yurtiçi tedarikçilerden Leopard-Power 4s 3300mah 40C Lipo Batarya 14.8V Pil satın 

alınmış ve kullanılmaktadır. 

 -Telemetri Sistemi: Planlandığı gibi 500 mW 433 MHz Telemetri sistemi (İHA ve yer 

istasyonu için) olarak satın alınmıştır. 

 - Görev Elektironikleri: Kavramsal Tasarım Raporunda İlaçlama sistemi için Arduino 

Nano, GPS, mini pompa, pompayı beslemek için IRF520 MOSFET Sürücü Kartı alınacağı 

yazılmış idi. Görev unsurlarının mümkün olduğunca yerli ve milli olmasını istediğimiz için 

takım olarak Arduino Nano yerine Deneyap Kartı kullanmaya karar verdik. Deneyap Kartı, 

Gps modülü ve Mosfet boş bir kart üzerine lehimleyerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

İlaçlama pompasının plastik aksamı FreeCad yazılımında modellenerek 3D yazıcıda 

üretilmiş mevcut bir mini motora takılarak ilaçlama sisteminin büyük bir kısmı yerli ve milli 

olarak yapılmıştır. 

 - Sigorta Sistemi: İHA’nın lipo bataryasından elektronikler ve motorlar akım almadan 

önce toplam en yüksek çekilebilecek akım olan 120 amper termal devre kesici satın alınmış 

ve İHA’ya monte edilmiştir. 

 - 3D Yazıcı: İHA’nın ve görev ekipmanlarının inşaası sırasında ihtiyaç duyulacak 3D 

yazıcı destek kapsamında satın alınmıştır.  

 -Masaüstü Daire Kesme Aleti: İHA’nın inşaası sırasında güvenli bir şekilde ahşapların 

kesilmesi, taşlanması ve delinmesi için kullanılan masaüstü daire kesme aleti destek 

kapsamında satın alınmıştır. 

 

 



2.1.3 Kanatların İmal Edilme Süreci 

Kanatların seçilen Clark Y profilinin tam olarak 

kanada yansıtılabilmesi için FreeCad programında 

tasarlanan kanat profilleri 3D Yazıcıdan basıldı. 

Profillerin yuvarlak kısımlarından taşıyıcı olarak olta 

kamışı geçirdik. Kanatta bulunan profillerin tamamı 

3D yazıcıdan 

çıkardığımız profillerle 

oluşmamıştır. Bunun en 

önemli nedeni uçuş 

ağırlığının 

artırılmamasıdır. Asıl 

profil malzemesi çeşitli 

kalınlıktaki balsadır. Kanat kaplama öncesi desten 

amaçlı 1mm balsa ile kaplanmıştır. Servo ve 

kablolama işlemleri tamamlandıktan sonra reklamcıların kullandığı kendinden yapışkanlı 

folyo kaplanmıştır. Kanatlarımız taşıma kolaylığı 

olması açısından söküp takılabilir bir yapıya 

sahiptir. Olta kamışlarının içine yine olta kamışı 

geçirmek sureti ile sabitlenmektedir. Sökülüp 

takılması son derece kolaydır. Kanatların 

sabitlenmesi için ayrıca her kanat için bir dikey bir 

de yatay olmak üzere iki adet vida kullanılmıştır. Kanatlardaki tüm inşaa süreci Gazi18 

Takım üyelerimiz tarafından yapılmıştır. 

2.1.4 Kuyruk Kanadı ve Dikey Stabilizelerin İmal Süreci 

İHA’mızda bir kuyruk kanadı ve iki dikey stabilize tasarlanmıştır. Kuyruk kanadında Clark Y 

profili kullanımıştır. Profiller 5mm fotobloktan 

kesilerek  2 mm fotoblok ile kaplandı. 

Sağlamlaştırmak için ince çıta atıldı. Servo montajı 

ve kaplolama işlemlerinden sonra yapışkanlı folyo ile 

kaplandı.  

Dikey stabilizeler 5mm fotoblokla iki 

parçanın birleştirilmesi sonucu 

yapılmıştır. Toplam kalınlığı 10 mmdir. 

Profil kullanılmamıştır. İmal edilip 



menteşeleri takıldıktan sonra folyo ile kaplanmıştır. 

2.1.4 Gövde ve Yan Parçaların İmal Süreci 

Gövde ve yan parçalar 5mm fotobloktan imal 

edilmiştir. Ayrıca kontrplak ile sağlamlaştırılmıştır. 

Gövdenin genişliği 15 cm olarak 

tasarlanmıştır. Geniş olmasının nedeni 

resimde de görüldüğü gibi ilaçlama deposunun yerleştirilebilmesidir. Gövde yan bağlantıları 

14mm alüminyum boru ile ana gövde bağlanmıştır.  

 

2.2 Kabiliyet   

Zirai ilaçlama uçağımız deposuna doldurduğumuz bir litrelik zirai ilacı, koordinatları önceden 

girilmiş tarla, bahçe gibi ilaçlanması gereken bölgenin sınırlarına girdiğinde boşaltmaya 

başlayan ve tarla sınırlarından ayrıldıktan sonra ilaçlamayı kesen bir görev kabiliyetine 

sahiptir. İlaçlama sistemini programlamak için deneyap kartı, GPS ve ilaçlama pompasını 

çalıştırmak için mosfet kartı kullandık. Deneyap kartının programlaması tamamen 

takımımıza aittir. Peki biz uçağımızda otonom uçuş sistemi olmasına karşın ilaçlama 

sisteminin bu sistemle karşılanması yerine yeni bir sistem kurma ihtiyacı duyduk? Çünkü 

programı ile donanımı ile yerli ve milli bir sistem kullanmak istedik. İlaçlama sisteminin 

deposu, pompasının plastik aksamları 3d yazcıda bizim tarafımızdan tasarlandı ve imal 

edildi. Ayrıca deneyap kartı yazılımı bizim tarafımızdan programlandı, alüminyum ilaçlama  

borusu ve deneyap kartı da yerli üretimdir.  

İlaçlama işlemi için uçağımızın yavaş uçabilme kabiliyeti olması gerekmekte idi. Bunun için 

ana kanat yüzeyinin daha geniş olması daha önceki kanat analizi bölümde verileri ile ortaya 

konulmuştu. Uçağımız kısa mesafelerden havalanabilecek kabiliyette olması gerektiğinden 

güçlü motorlar (800W*2) seçilmiştir. İHA’mız ağır olmasına rağmen bu motorlar sayesinde 

dikey tırmanış bile yapabilecek güçtedir. Aynı zamanda düşük adımlı(10*4,7) pervaneler 

seçilerek gücün yanında yavaş uçma ihtiyacı da giderilmiştir. Yapılan yer testlerinde 5 kg 

ağırlığa çıkarılan uçak motorlar tarafından yerde çok rahat hareket ettirilebilmektedir.  

 

 

 

 



 

2.3 Faydalılık   

Tasarlayıp inşaa ettiğimiz İHA, tarımsal ilaçlama alanında havadan ilaçlamaya olan 

ihtiyacın giderilmesini sağlamak, daha ucuz ve kolay ulaşılabilir ilaçlama uçağı yapımına 

destek olmak, havadan ilaçlama faaliyetlerine yeni fikirler kazandırmak üzere takımımız 

tarafından projelendirilmiştir. Eldeki imkanlar ve maddi destek kullanılarak yapılabilecek en 

büyük prototip daha büyük uçakların yapımına önderlik edecektir. İlaçlama sisteminin milli 

yazılım ile GPS kullanılarak tarlanın koordinatlarına girildiğinde otonom olarak çalışması 

ilaç israfının önüne geçilmesine ve yalnızca istenilen yerin ilaçlanmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca ortaya koyduğumuz yerli sistem fikri farklı alanlarda da kullanılabilir yeni fikirlere 

ilham kaynağı olacaktır. 

 

2.4 Yenilik   

Tasarlayıp inşaa ettiğimiz Zirai İlaçlama Uçağımız boyutları, sabit kanat olması ve yerli 

yazılım kullanması ile bir çok yenilik barındırmaktadır. Ayrıca üretim sırasında farklı 

materyallerin bir arada kullanılmış olmasıda artı bir yeniliktir. Örnek verecek olursak uçak 

kanadının taşıyıcı bölümleri olta kamışı kullanılarak imal edilmiştir. En büyük yenilik 

tasarlayıp inşaa ettiğimiz uçağımızın görüntüsüdür. 

 

 

2.5 Yerlilik   

Gazi18 Takımı olarak ortaya çıkardığımız İHA’mızın tasarımı, inşaası, görev unsurları ve 

görevin yerine getirilmesi sırasında kullanılan yazılım tamamen yerli ve takımımız 

tarafından ortaya konulmuştur. İHA’mızda elektronikler, motor, batarya, servolar dışındaki 



her bir bölüm yerlidir. Bu İHA’yı yapmamızın nedende zaten yerli ve milli teknoloji 

hamlesine katkıda bulunmaktır. 

2.6 Sadelik   

İHA’mızın inşaasında kullandığımız bazı malzemeler sadelik, ekonomiklik ve kolay işlene 

bilirlik durumları göz önünü alınarak seçilmiştir. 

 

2.7 Hakem Takdiri 

Teknofest ülkemiz gençleri için büyük fırsatlar sunan ve milli teknoloji hamlesine 

gelecekteki katkısı yadsınamaz bir organizasyondur. Gazi18 takım üyeleri olarak son 4 

aylık süreçte havacılık, elektronik, 3d tasarım ve 3d yazıcı kullanımı, el becerilerinin 

gelişimi, yurtdışı ve yurtiçi satın alma yöntemleri, arkadaşlık ve dostluklar kısacası bir çok 

kazanımlar elde ettik. Ortaya koymuş olduğumuz İHA’mızla 2.değerlendirmeyi de geçip 

yarışmaya katılmak ve yeni bilgiler, yeni arkadaşlıklar ve yarışma deneyimi kazanmak 

istiyoruz. İHA’mız ilk test uçuşunda kırıma uğramıştır. Kurban bayramının 2. Gününden 

itibaren bile bayram demeden, hafta sonu demeden projeyi yetiştirmek için çalıştık ama 

kırımdan sonra İHA’mızı tekrar uçar hale getirmek için süremiz kalmadı, verilen emeğin 

göz önünde bulundurulmasını takdirlerinize sunarız. 

 

 


