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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanların günümüz modern dünyasında konforlu yaşam sürdürebilmek 

amacıyla aradığı ve ulaşmak için para verdiği şey hizmettir. Bu hizmetlerin kalitesinin 

düşmesi, bekleneni verememesi veya yeniliğe ihtiyaç duyması gibi durumlarda elde 

edilen gelir ve müşteri memnuniyeti azalır. Korona Virüsün sebep olduğu pandemi 

süresince eksikliğini gördüğümüz en büyük hizmet kargo dağıtım sistemleridir. 

Günümüzdeki kargo dağıtım sistemleri merkezlere bağlı olan ve belli bölgelere atanan 

bir araç aracılığıyla kargoları sahiplerine ulaştırır. Bu yüzden günümüzdeki kargo 

dağıtım sistemleri pek çok eksiye sahiptir. Öncelikli olarak trafik, dağıtım araçlarının 

günün kotasına ulaşamamasına neden olabilmektedir, trafikten kaçabilmek için 

başvurulan ara yollarda hareket etmek de oldukça güçtür. Ayrıca dağıtım araçlarının da 

fosil yakıtlarla çalışması hava kirliliğine sebep olmaktadır ve ozon tabakasına zarar 

vermektedir. Takımımız tüm bu sorunların kargonun taşındığı aracın değiştirilmesi ile 

aşılabileceğini düşünüp buna yönelik bir proje geliştirmiştir. Projemizde hedefimiz bir 

kargo İHA’sını inşa etmek olsa da sonrasında bunun yeterli olmadığı düşünülerek bu 

İHA bir ekosisteme dönüştürülmüştür. İlk olarak bu fikrimizi hayata geçirebilmek için 

bilgisayar ortamında hesaplamaya ve tasarlamaya başladık. Yapmış olduğumuz tasarım 

üzerinde Kargo İHA’sının inşasına başladık. İnşa aşaması biten kargo İHA’mızın 

özelliklerinin ve kargo teslim sürecinin kontrol edilebileceği bir uygulama geliştirdik. 

Bizim bu projede ilham kaynağımız dünyada rakiplerini geride bırakan milli iha ve 

sihaları inşa eden türk mühendisleridir. Eğer projemiz desteklenirse genç mühendis 

adayları olarak bu sistemi daha da geliştirip tam anlamı ile bir ekosisteme dönüştürmeği 

hedeflemekteyiz. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Pandemi dolayısıyla insanların elektronik ortamdan alışveriş alışkanlığı kazanması 

sonucunda kargo ve motor kuryelerinin yoğunluğunun artması hem trafik yoğunluğuna 

neden olurken hem de bu yoğunluktan dolayı birçok kuryenin kaza sonucu ölümüne ve 

yaralanmasına sebep olmuştur. Bahsettiğimiz sorunları çözmek ve yeni bir trafik sistemi 



 

getirmek için bu projeyi tasarladık. Ayrıca kargo dağıtım araçlarının ve kuryelerin 

oluşturduğu çevre kirliliğine de bir çözüm getirmek istedik. Bilindiği üzere çevre 

kirliliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınma günümüzün en önemli 

sorunlarından biridir. Ürettiğimiz kargo insansız hava aracımız lityum polimer piller ile 

çalışmaktadır. Bu sayede kargo araçlarının kullandığı fosil yakıtların yakılması sonucu 

ortaya çıkan ve hava kirliliğine yol açan karbondioksit vb. gazların salınımını azaltmak 

da hedeflenmektedir. 

 

 

3. Çözüm 

Projemiz önceki bölümlerde belirttiğimiz tüm sorunları çözebilmek için yeni bir 

ekosistem oluşturmaya dayanıyor. Bu ekosistemi temsil etmesi amacı ile kargo 

insansız hava aracının kendisi ve diğer kargo insanız hava araçları ile iletişim 

kurmasını sağlayacak olan internet uygulamamızı geliştirdik. Bu uygulama sayesinde 

kargo insansız hava araçlarımızın hangi rotada ilerleyeceğini belirleyebildiğimiz bir 

görev planlayıcımız (Mission planner) oluştu. Bunun dışında kargo sahiplerinin 

kargolarının nerede olduğunu görebilecekleri bir telefon uygulaması da geliştirildi. 

Ürettiğimiz kargo insansız hava aracı sayesinde trafikte sıkışma, kurye ve kargo 

araçlarının kazaları ve günlük kotaya ulaşamamak gibi sorunların çözümü 

mümkündür. Sonrasında birden fazla kargo insansız hava aracının aynı anda 

çalışabilmesini ve denetlenebilmesini sağlayacak olan internet uygulaması 

hazırlanmıştır ve uygulama sayesinde insansız hava aracının takip edeceği rota 

yükseklik ve hız belirlenebilir bu da ulaşımı sorunsuz hale getirecektir. Uygulama aynı 

zamanda kargo sahiplerinin kargolarının durumlarını takip etmesini sağlayacaktır. 

Kargo insansız hava aracımız temel olarak 2 mekanizmadan oluşmaktadır. Bu 

mekanizmalar kargo insansız hava aracının kendisi ve denetimini sağlayacak olan 

uygulamasıdır. İnsansız hava aracının kendisi kargoyu taşıyan ve alıcıya ulaşmasını 

sağlayacak mekanizmadır. Bu mekanizmanın optimize çalışmasını sağlayacak olan 

uygulama ise denetim mekanizması olarak görülebilir. 

 

4. Yöntem 

4.1 İHA’nın Yapısı 

Fotoğraf 1. 

 



 

Kargo insansız hava aracının ilk tasarımı maliyeti azaltmak ve uygulanabilirliği 

arttırmak amacı ile akrilikten yapılmasına rağmen sonrasında bu tasarımın beklenen 

performansı vermediği düşünülerekten vazgeçilip, takımımızın tasarımı olan 

alüminyum ve 3D baskılardan oluşan el yapımı bir gövde yapılmıştır. Bu gövdedeki 

bileşenlerin seçimi prototip olması ve olası tüm koşulların test edilebilmesi için 

seçilmiştir. Her bir motor 3,3 kilogramlık bir itiş kuvveti üretmekte böylece 13 kilogram 

civarında bir kalkış kuvvetine sahip olmaktadır. İnsansız hava aracının taşımasının 

sağlıklı olduğu maksimum ağırlık 7 kilogram civarı olsa da pervanenin çapının 

arttırılması ile bu ağırlık 10 kilograma kadar çıkabilmektedir. Bir uçuş kontrolcünün el 

ile üretilmesi neredeyse imkânsız olduğundan güvenilir veriler veren bir tanesi seçilmiş 

ve uygulamamızla uyumlu hale getirilmiştir. İniş takımı optimize edilmiş ve günümüzde 

de sıkça kullanılan karbonfiber tüpler ile kargo insansız hava aracının ağırlığı rahatça 

dengelenmektedir.  

Başta da belirtildiği üzere İHA’un imalat aşaması sonrasında üretime geçirilmesini 

kolaylaştırmak için optimal tasarıma ulaşmak amacıyla her ne kadar temel bileşenleri 

değişmese de birkaç kez yenilenmiştir. Bu tasarımlardan ilki maliyetin kısılması amacı 

ile pleksi kullanılarak yapılmıştır. Bu tasarımın eksikleri gövdenin esnemesi ve olması 

gerektiğinden daha büyük olmasıydı. Bu gövdenin uçuş testleri sırasında motorlara fazla 

stres bindirdiği kanısına vardıktan sonra tasarımda yeniliğe giderek daha az maliyete 

daha dayanıklı bir gövde yapma arayışına girdik. Bu arayış sırasında uygulama da 

geliştirilerek son aşamasına ulaştırılmaya çalıştı.  

 

 

Fotoğraf 2. 

 

Yeni gövdemiz sandviç yapısını kullanıp iki alüminyum plakanın arasından geçen 

karbon fiber tüpler ile desteklenen bir yapıya sahip. Boruların birleşmesini sağlayacak 

parçaların hepsi PLA 3D baskı ve %60 doluluk ile üretildi. Bu tasarım da hem özgün 

hem dayanıklı olması açısından günümüzde kullanılan ağır yük insansız hava araçları 

incelenerek yapıldı. Ağırlık açısından çok daha hafif olup dayanıklılık açısından bir 

kayıp verilmeyerek çok daha iyi bir gövde üretilmiş oldu. 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Fotoğraf 3.(Karbon Fiber gövdeye geçiş)          Fotoğraf 4. (Toplanmış İHA) 

 

4.2 Uygulama ve Ekosistem 

Fotoğraf 5. 

 

Temel kargo insansız hava aracının yapısının haricinde kargo insansız hava aracının 

özelliklerinin kontrol edilmesini sağlayacak bir denetim mekanizması olan 

uygulamanın da insansız hava aracı üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Uygulama 

temel olarak insansız hava aracının havada olduğu sırada elde ettiği verileri yer 

istasyonu benzeri bir platform sağlayarak kullanıcının ve görmesini sağlamaktır. Ayrıca 

bu sistem sayesinde kargonun teslimi sırasında kullanıcının İHA’nın nerede olduğuna 

ne zaman hedefine ulaşacağına dair bilgileri elde etmesi sağlanmaktadır. Kargo teslimi 

sırasında uygulama kişiye özel bir QR kod sayesinde çift aşamalı bir doğrulamadan 

geçerek kargoyu teslim alır. 



 

Uygulama ayrıca bir çeşit görev planlayıcı (Mission Planner) olarak görev görebilir. 

Normal insansız hava araçlarında kullanılan görev planlayıcı sistemleri harita üzerinden 

pilotun noktaları seçmesi ile işler. Bizim uygulamamızda teslimat adresinin 

verilmesinden sonra varış konumu harita üzerinde işaretlenir ve en kolay rota ve 

yükseklik bilgileri bulunur. Sonrasında kargo insansız hava aracına yüklenen bu bilgiler 

ile optimal bir uçuş beklenir.  

 Fotoğraf 6. 

 

Uygulama 2 bölümden oluşur. Birinci bölüm son kullanıcının kargonun durumunu takip 

etmesini sağlayacak olan kısımdır. Bu kısım kargonun nerede olduğunu, teslimin ne 

zaman olacağını ve kargonun teslim alınırken sahibinin onayını almasını sağlayacak 

olan QR kod kısmını içeriyor. Uygulamanın bu kısmı sayesinde son kullanıcının 

deneyimi olumlu yönde gelişmesi amaçlanıyor.  

 

Uygulamanın diğer bölümü ise kapalı olarak sadece firma veya insansız hava aracı 

sahiplerine açıktır. Bu bölüm içinde İHA’nın içinde bulunduğu koşulları gösteren bir 

çeşit arayüze sahiptir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin dünya genelinde herkese açık testleri bulunmamaktadır. Büyük kargo ve 

market zincirlerinin kapalı testleri ve internette videoları olmasına rağmen hala son 

kullanıcı ile buluşmuş bir ürün değildir. Ürünümüzde kargo takibini ve kargo alımını 

kullanıcı dostu yaparken aynı zamanda da güvenli olmasını hedefledik. Bundan 

kaynaklı tasarladığımız özel bir kimlik doğrulama protokolü kullanılacaktır. Bunun 

yanında Türkiye’de herhangi bir kargo firmasının sunmadığı bir hizmet olan canlı kargo 

takibi ve kargomu belirlediğim zaman getir özelliklerimiz de olacaktır. Aynı zamanda 

tasarladığımız 2 faktörlü kimlik doğrulama protokolümüz ile Türkiye’de olmasa da 

dünya genelinde sıkça karşılaşılan kargo hırsızlığının da önüne geçileceği 

hedeflenmektedir. 

 

 

 



 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizde kargo insansız hava araçlarımızın kendilerine özel olan istasyonlarda 

kargoları yüklenecektir. Yükleme işleminden sonra gideceği konumun bilgisi uygulama 

ile kargo insansız hava aracına yüklenecektir. Konum için yola çıkan hava aracımız 30 

metre yükseklikte seyahat ederek verilen rotaya uygun bir şekilde kargoyu teslim 

edecektir. Kargo işlemlerinin güvenilir olması için hava araçlarımıza yapmış 

olduğumuz uygulama ile alıcılar paketlerindeki karekodu tasarlamış olduğumuz 

doğrulama ve takip uygulamasında tarayıp, kargolarını teslim aldıklarını doğrulayacak 

ve bu şekilde olası bir hırsızlık durumu önlenmektedir. Ayrıca kullanıcı dostu bir ara 

yüze sahip olan uygulamamız sayesinde 7’den 70’e herkes uygulamayı başarılı bir 

şekilde kullanabilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

AD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Literatür taraması ve 

özet hazırlığı 

            

Malzeme/cihaz 

alımı/bütçe 

belirlenmesi 

            

Proje çalışanlarının 

organizasyonu 

            

Deney tasarlama/ 

deneysel adımların 

bitirilmesi 

            

Ürünleştirme             

Ürünün denenmesi             

Malzeme türü Ürün ismi Kullanım amacı Temin edilen 

yer 

Fiyat 

Uçuş 

kontrolcü 

Pixhawk the cube 

orange 

Uçağın denge 

kurmasını 

sağlayan yönetim 

kartı 

Oyuncak hobi 3500 

TL 

RC 

Kumanda 

Radiolink AT95 

kumanda 

İnsansız hava 

aracını test 

sürüşlerinde 

kontrol etmek için 

F1depo 1200 

TL 



 

 

 

 

 

 

 

Alıcı Radiolink R12DS 12 Kumandadan 

gelen sinyalleri 

alır 

F1depo 312 

TL 

Lityum 

polimer pil 

Profuse 10000mah İnsansız hava 

aracına enerji 

sağlar 

Motorbit 1567 

TL 

Lityum 

polimer pil 

şarj aleti 

Imax B6AC Lityum polimer 

pilleri şarj etmek 

için kullanılacak 

alet 

F1depo 409 

TL 

Motor Sunnysky v5210 

300kv 

İnsansız hava 

aracını yerden 

kaldırmak için 

gerekli olan itiş 

gücünü 

sağlayacak olan 

motorlar 

Dronemarket 1060 

TL 

ESC SkyWalker ESC 

8DA 

Motorları 

uçurmak için 

gereken hız 

devresi 

Motorbit 335 

TL 

Pervane Eolo 17x6,2 inch 

pervane 

Motora takılarak 

insansız hava 

aracının uçmasını 

sağlar 

Dronemarket  

GPS Radialink TS100  Oyuncakhobi 330 

TL 

Güç dağıtım 

kartı  

SKY RC Pillerden gelen 

gücü insansız 

hava aracının 

diğer parçalarına 

dağıtan  

 172 

TL 

 

Futaba kablo XT90 erkek/dişi Uçuş 

kontrolcüsünü 

programlamak 

için kullanılan 

kablolar 

Pilottr 11,30 

TL 



 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi internet ortamından alışveriş yapan herkestir. İster internetten 

ürün siparişi vermiş olsun, ister kargo gönderiyor olsun; bizim yenilikçi ürünümüz ile 

birlikte istedikleri işleri daha hızlı, evden çıkmadan ve daha güvenli bir şekilde 

gerçekleştireceklerdir. Afet durumlarında kullanılmaya uygundur. 

 

9. Riskler 

 

● Hava trafiğinin olumsuz etkilenmesi: 

Hava trafiğinin onlarca kargo insansız hava aracı ile meşgul edilmesi kimi uçak ve hava 

firmalarını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda ise insansız hava araçlarımız belli bir 

yükseklikten uçacak ve havacılık kanunlarına göre uçuşa yasak olan alanlardan 

(havaalanı, askeriye, tarihi eserler vb.) yazılımları gereği uzak duracaklardır. 

● Dış Faktörler: 

Olası kötü hava koşulları kargo teslimat sürelerini uzatabilir veyahut insansız hava 

araçlarında iletişim kesintilerine yol açabilir. Bu gibi durumlar için kullandığımız acil 

durum protokolümüz (acil durumlarda insansız hava aracımızın en optimal noktaya 

veya kalktığı yere tekrardan inmesini sağlayan protokol) olsa dahi kargo teslim 

sürelerinin uzamasına veya gecikmesine yol açabilir. 

● Çevre Faktörler: 

Kargo insansız hava aracımız uçuşa yasaklı bölgelerden uçmaya kaçınsa da bazı 

bölgelerde öngörülemeyen yüksek manyetik alanlar ve sinyal kesiciler olabiliyor. Böyle 

hatalar olduğu zaman ise bu hataları sistemimize kaydetmeyi ve uçuşu sıkıntılı 

bölgelerden geçmekten kaçınmayı planlıyoruz. 

 

● İnsan faktörü: 

Kargonun teslimi sırasında İHA her ne kadar yere inmiş de olsa olası deneyimsizlikler 

sonucu yaralanmalar görülebilir. Bu yaralanmalar eğitim verilmesi ve pilot bölgelerin 

seçilmesi gibi önlemler alınarak minimuma indirilebilir. Ayrıca kargonun çalınması gibi 

durumlar yaşanabilir. Bu gibi durumlar için ise uygulamamız aracılığıyla 2 aşamalı bir 

koruma sağlayarak kargo insansız hava aracımız yere inmiş olsa bile kargo sahibimiz 

uygulamamız aracılığıyla kargo üzerindeki karekodu tarayarak kargosunu teslim 

alabilecektir. 
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