
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM ADI: AYZÖFLY 

KATEGORİ: SABİT KANAT 

KURUM ADI: ANTALYA YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: MEHMET İPEK 

Takımımız 2020 yılının Ocak ayında Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencileri tarafından 

“AYZÖFLY” adıyla kurulmuştur. Takım danışmanımız okulumuz bilişim teknolojileri öğretmeni 

Mehmet İPEK olmakla birlikte takımımız 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. 

Takımımızda elektronik, havacılık, tasarım ve imalat gibi çeşitli ilgi alanlarına sahip ve proje üretimi 

konusunda istekli bireyler bulunmaktadır. 

Takım üyeleri hem Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencisi kimliği ile hem de AYZOFLY takım 

üyesi kimlikleriyle havacılık alanındaki ilgilerini ve bilgilerini arttırmak, yapılan araştırma ve 

analizlerden bir sonuç elde edip ürüne dönüştürebilmek, disiplinler arası çalışmayı öğrenip gelecek 

planlamalarına yön vermek, sorumluluk kavramının anlamını ve sorumlu olmanın gerçekten ne 

demek olduğunu öğrenmek, takım içi diyaloglar hakkında yetkinlik elde edinebilmek gibi bireysel, 

ülkemizin ve milletimizin geleceğini olumlu yönde etkilemek gibi organizasyonun asıl amacıyla 

uyumlu olan toplumsal hedeflerini gerçekleştirebilmek için tüm enerjileriyle çalışmaktadırlar. 

TAKIM KAPTANI İtki ve Güç Sistemleri Yazılım ve Elektronik Aerodinamik ve 
tasarım 

Muhammet Furkan 
Zorlu 

Tuana Begüm AYDIN Kerem AKTULUM Talha Yunus 
Demirbilek 

 Fadime Begüm Şahin Emir Topçu Ensar Abdullah 
Demirbilek 

 

Tabl-1: Organizasyon Şeması 

 



Kaptanımız Muhammet Furkan ZORLU önderliğinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz takımımızda motor 

ve itki sistemleri konusunda Tuana Begüm Aydın, Fadime Begüm Şahin malzeme ve kaynak taraması 

ile beraber prototip üstünde uygulama yönünde de çalışmalarını yürütmektedirler. Elektronik ve 

yazılım alanında Kerem AKTULUM ve Emir Topçu kontrol sistemleri için araştırmalar yaparak gerekli 

malzemelerin taramasını gerçekleştirdiler. Aerodinamik ve tasarım tarafında ise Talha Yunus 

Demirbilek ve Ensar Abdullah Demirbilek gerekli analizleri yapıp doğru hesaplar ile İHA’nın stabil 

uçabilmesi için önemli adımlar attılar. İHA’nın boyutları belirlendikten sonraki tasarımını Talha Yunus 

Demirbilek, Fusion 360 programıyla gerçekleştirmektedir. 

2020 yılında 1. Liselerarası İHA yarışmasına başvuru yapmıştır. Kavramsal tasarım sürecini başarıyla 

geçmiş ancak Pandemi sürecinin yasaklarının başlamasıyla beraber yarışmaya davet alabilecek 

düzeyde uçuş videosu çekmemiştir.  

2021 yılındaki 2. liseler arası İHA yarışmasına yeniden hazırlanan takımımız tüm süreçleri başarıyla 

geçmiş ve Bursa 'da düzenlenen finallere katılmıştır. 

2022 yılında 3. sü düzenlenen etkinlikte AFYONKARAHİSAR’ daki finallere katılım sağlanmış. Tüm 

görev uçuşlarını başarılı gerçekleştirmiş ancak ilk 3 dereceye girememiştir. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında 4. sü düzenlenecek yarışmada başarılı sonuçlar almak 

üzere çalışmalarını başlatan takımımız, yeni üyeler ve okulda oluşan ekosistem ile daha fazla 

farkındalık yaratmaktadır. 

 


