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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje; şehirlerde çıkan yangınların ve asayiş olaylarının olay yerlerine 112 Acil 

Merkezlerinden aldığı konum bilgisiyle en kısa sürede ulaşarak olayla ilgili bilgileri olaya 

intikal eden birimlere ileten otonom bir sistemin oluşturulmasını hedeflemektedir. Böylece olay 

yerine ulaşmaya çalışan ekiplerin neyle karşılaşacaklarını bilmeleri onlara işlerini daha iyi 

yapabilmeleri için birçok avantaj sağlayacaktır. Günümüzde olay yerlerine intikal etmeye 

çalışan ekipler olay yerine ait bilgilerden mahrum oldukları için birçok sorunla boğuşarak 

görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Örneğin itfaiye ekipleri başta trafik sıkışıklığı, 

sokakların itfaiye aracının geçemeyeceği şekilde dar olması ve gidilen yangının yüksek katta 

çıkmasından dolayı merdiven uzunluğunun yetmemesi, vb. sorunları yaşadıkları için olaylara 

müdahalede zorluklar yaşamaktalar. Ya da güvenlik güçleri ihbar edilen bir olayın niteliğine 

göre olay yerinde suç işlediği iddia edilen kişilerin kaç kişi olduklarını, silahlı olup 

olmadıklarını, silahlarının ne tür olduğunu, kimin veya kimlerin suçtan etkilendiğini ve olay 

yerinin fiziki şartlarını bilseler hepimiz güvenlik güçlerinin daha etkili bir müdahalede 

bulunacağı gerçeğini göz ardı edemeyiz. Mağdurların, kamu görevlilerin ve olay yerinde 

bulunan diğer canlıların can ve mal kaybını en aza indirmek ve mümkünse bertaraf etmek 

projenin öncelikli amacıdır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Gözlemlerimiz sonucunda ülkemizde 112 acil olaylarda ilk müdahale zamanının çoğu 

zaman geç olduğunu, bölgeye varma süresi ve olaylara müdahale etme süresinin yetersiz 

olduğunu tespit ettik.  

 

3. Çözüm  

Çözüm olarak daha hızlı, daha güvenli, can ve mal kaybının olmayacağı bir gözlemci - 

insansız hava aracı tasarladık. Bu aracımız sayesinde olaylardan daha hızlı şekilde haber 

alabilme, olayların kayıt altına alınması, olay yerine hızlı bir şekilde varılması, olay yerini 

çözümleme gibi sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz. Projemiz 112 Acil Merkez 

olaylarında bilgi eksikliğinden dolayı yaşanan problemlere çözüm olması amacı ile doğmuştur. 

Çözümümüz kendi kendine (otonom) dikey iniş – kalkış yapabilen bir İHA(YK-01) olup, 

üzerinde olacak kamera, gerekli modüller(sensörler) ve sistemler sayesinde 112 Acil Merkez 

ekiplerine eşzamanlı bilgi akışı sağlayacak bir sistemin oluşturulmasıdır. 
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4. Yöntem 

Projemiz için kendi kendine(otonom) hareket edebilen ve dikey iniş – kalkış yapabilen 

bir İHA kullanılması düşünülmektedir.(Şehir şartlarında dikey iniş - kalkış yapılması 

gerekmekte ayrıca hızlı ulaşım için sabit kanatlı İHA'lara yakın performans göstermesi önem 

arz eder.) Acil Çağrı Merkezinden gelen istekle, merkeze ihbar edilen adresin gps yardımıyla 

koordinatları belirlenerek İHA(YK-01) o konuma belirli bir irtifada sabit kalacak şekilde ulaşım 

sağlar ve bölgedeki görüntü ve sesleri merkeze aktarır. Sistem Acil Çağrı Merkezinde olay 

hangi birime verildiyse o birime çeşitli görüntüleme aygıtları sayesinde(tablet veya telefon 

olabilir) olay yerinden edindiği görüntü ve sesleri iletir. İlgili birim yeterli bilgi edindiğini 

düşünürse sistem otomatik olarak geri dönüşü sağlayabilir ya da bilgi aktarmaya devam 

edebilir. Olayın ciddiyetine göre merkezde yer alan bir ekip(kriz masası) de kontrolü ele alabilir 

ve farklı birimleri de olaya dahil ederek organizasyonu sağlamaya çalışabilir.(Büyük bir yangın 

olduğunu görerek daha fazla itfaiye aracını olay yerine sevk etmek ya da büyük bir asayiş 

olayına daha fazla ekip yollamak gibi.)\r\n Sistemin var olan yapıya adapte edilmesi temel 

hedeflerden biridir. Sistemin otonom olması ve dikey iniş - kalkış yapabilmesi proje ürünü için 

farklı bir merkez oluşturmak yerine tek bir merkezden(Acil Çağrı Merkezi) yönetimi 

amaçlamaktadır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin konusunun fikir yönünden özgünlüğü tartışılabilir. Geleceği anlatan hemen 

hemen her filmde bu tarz dronların olduğunu görmekteyiz. Ancak önemli olan kendi 

imkanlarımız ile işe yarar ve farklı tasarımda bir araç yapabilme kabiliyetidir. Bu anlamda 

modelimizin tasarımını yaptığımız araştırmalara göre özgün bir tasarım olarak görmekteyiz. 

VTOL(Dikey iniş kalkış yapabilen uçak) olması, aerodinamik tasarımının bize ait olması, 

üzerinde olmasını düşündüğümüz modüller ve kullanımı için geliştirilecek sistem ile özgünlüğü 

yakaladığımızı düşünmekteyiz. 
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Projemizi diğer benzer projelerden ayıran en önemli özellik Drone yerine VTOL(dikey 

iniş ve kalkış yapabilen İHA) kullanılmasıdır. VTOL’ler Drone’lar gibi dikey iniş kalkış 

yapabilir, aynı zamanda bir İHA gibi hızlıdırlar ve uzak mesafeleri kat edebilirler. Ayrıca 

VTOL’ler normal İHA’lar gibi piste de ihtiyaç duymayacakları için Drone’ların sunduğu 

kolaylık ve ergonomiye de sahiptirler. Tüm bu hibrit avantajların yanında VTOL’ler sahip 

oldukları daha az motor sayesinde Drone’lardan daha az enerji tüketmektedirler ve batarya 

kullanım süreleri daha fazladır. 

 

 
 

6. Uygulanabilirlik  

Prototipimiz seri üretime hazır hale geldiği zaman gerekli kişi ve kuruluşlara dağıtımı 

sağlanıp gerekli eğitimler ve seminerler verilerek projemizin hayata geçirilmesi planlanmıştır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

İSİM ALINAN YER ADET MALİYET TOPLAM 

5MM   D. KÖPÜK KIRTASİYE 15 35₺ 525₺ 

10MM D. KÖPÜK KIRTASİYE 12 50₺ 600₺ 

20MM D. KÖPÜK KIRTASİYE 5 60₺ 300₺ 

YAPIŞTIRICILAR KIRTASİYE 1 130₺ 130₺ 

BANTLAR KIRTASİYE 1 120₺ 120₺ 

DİĞER KIRTASİYE 1 150₺ 150₺ 

   ARA TOPLAM 1825₺ 

MOTOR İNTERNET 2 100₺ 200₺ 

MOTOR SÜRÜCÜ 

(ESC) 
İNTERNET 2 140₺ 280₺ 

BATARYA İNTERNET 1 320₺ 320₺ 

ALICI İNTERNET 1 150₺ 150₺ 

KUMANDA İNTERNET 1 500₺ 500₺ 

SERVO İNTERNET 2 40₺ 80₺ 

MİNİ SERVO İNTERNET 5 16₺ 80₺ 

BATARYA ŞARJ 

ALETİ 
İNTERNET 1 320₺ 320₺ 

KABLOLAR İNTERNET 15 10₺ 150₺ 

   ARA TOPLAM 2080₺ 

TAHTA ÇITA SANAYİ 15 8₺ 120₺ 

PERVANELER İNTERNET 2 20₺ 40₺ 

VİDA SANAYİ 50 0,4₺ 20₺ 

AĞIRLIK SANAYİ 12 10₺ 120₺ 

İNİŞ TAKIMI İNTERNET 1 60₺ 60₺ 

   ARA TOPLAM 360₺ 

YAN KESKİ SANAYİ 1 35₺ 35₺ 

PENSE SANAYİ 1 35₺ 35₺ 

TORNAVİDA SETİ SANAYİ 1 50₺ 50₺ 

CIRT KELEPÇE SANAYİ 1 20₺ 20₺ 

HAVYA SANAYİ 1 70₺ 70₺ 

LEHİM TELİ SANAYİ 1 25₺ 25₺ 

BİSTÜRİ SANAYİ 1 30₺ 30₺ 

   ARA TOPLAM 265₺ 

   GENEL TOPLAM 4530₺ 
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PROJE ZAMAN PLANI 

 Tasarımın 3D Tasarım yazılımlarında oluşturulması. 2 Hafta 

 3d baskı işlemleri ve tasarım hatalarının giderilmesi. 

 Tüm modül ve sensörlerin temini.(AZALTILMIŞ) 

1 Hafta 

 İHA’nın inşası ve temel uçuş(manuel) testleri. 1 Hafta 

 Hataların giderilmesi süreci ve otonom sistemler için 

gerekli olan yazılımın tasarlanması. 

2 Hafta 

 Otonom sistemlerin testi.(AZALTILMIŞ) 1 Hafta 

 Gerçek olay testleri. 1 Hafta 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz 112 Acil personeli, polis-jandarma, itfaiye çalışanları ve her türlü arama-

kurtarma faaliyetinde bulunan birimler olabilir. Hedef kitlemizdeki insanların işi bir hayli zor, 

bu yüzden bir nebze olsa da bu insanların işlerinin hafiflemesini sağlamak, onların 

omuzlarındaki yükü bir nebze hafifletmek projenin nihai amacıdır. 

 

9. Riskler 

Projemiz yani Öncü Olay Yeri İhası’nın karşılaşabileceği olumsuz yönler şunlardır; 

 Olumsuz hava koşulları,  

 Havadaki iletişim kopukluğu, 

 GPS noktasının yanlış girilmesi veya sistemin yanlış girmesi, 

 GPS sinyalinin uçuş süresi içerisinde kesilmesi, 

 İHA’mızın elektronik devrelerindeki iletim bozukluğu, 

 İHA’mızın havada stall olması, 

 İHA’mızın bataryasının olay yerine giderken yetersiz olması, 

 Yazılımsal hataların olması, 

 İHA’mıza karşı herhangi bir fiziki darbe, 

 Acil inişte uçağın yerini belirlemek, vb. 
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Bu risklere karşı İHA’mızın belirli davranışları sergileyebilmesi için gerekli önlemleri 

almayı hedeflemekteyiz.  

 

 Olumsuz hava koşulları problemi için denge sağlama sistemi, 

 Havada iletişim kopukluğu problemi için en son alınan kumanda sinyalinin alındığı 

noktaya otomatik dönüş sistemi, 

 Gps sinyalinin uçuş süresi içerisinde kesilmesi problemi için yapılan tüm hareketlerin 

kaydedildiği ve tersinir şekilde uçağı geri götürecek geçmiş sistemi, 

 Havada stall olma, elektronik devrelerde iletim bozukluğu, yazılımsal hataların 

meydana gelmesi ve güç(batarya) yetersizliği problemleri için acil iniş sistemi, 

 Acil iniş sonrası uçağı bulabilmek için sinyal, ışık ve seslerden oluşan kurtarma sistemi, 

vb. 

sistemlerin geliştirilmesini hedeflemekle birlikte ayrıca aklımıza gelmeyen ancak sürecin 

içerisinde karşımıza çıkacak risklerin(olumsuz durumların) olduğunun da farkındayız. Şunu da 

açık yüreklilikle belirtmek gerekir ki yukarıda bahsedilen sistemler çok karmaşık sistemler 

olduğu için yarışma tarihine kadar hepsi tamamlanamaz. Kontrollü dikey kalkış ve iniş %100 

sağlandıktan sonra yukarıda belirtilen sistemler önem sırasına ve kolaylık derecesine göre ele 

alınarak yetiştirilebilecekler yapılmaya çalışılacaktır. 

 

Uçağımızın gelişimini izlemek için : 

https://www.youtube.com/watch?v=E9FEIqrtqWA 

 

 

10. Kaynaklar  

1. https://www.youtube.com/channel/UCOyGVsnJ9N2drmBvVUiVvxg 

2. https://www.facebook.com/groups/177290946003575/ 

3. https://www.facebook.com/groups/rcucakplanlari 

4. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsans%C4%B1z_hava_arac%C4%B1 

5. https://tr.wikipedia.org/wiki/VTOL 

6. https://www.youtube.com/channel/UC67gfx2Fg7K2NSHqoENVgwA 

7. https://www.youtube.com/channel/UChL7uuTTz_qcgDmeVg-dxiQ 

8. https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc 

https://www.youtube.com/watch?v=E9FEIqrtqWA
https://www.youtube.com/channel/UCOyGVsnJ9N2drmBvVUiVvxg
https://www.facebook.com/groups/177290946003575/
https://www.facebook.com/groups/rcucakplanlari
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsans%C4%B1z_hava_arac%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/VTOL
https://www.youtube.com/channel/UC67gfx2Fg7K2NSHqoENVgwA
https://www.youtube.com/channel/UChL7uuTTz_qcgDmeVg-dxiQ
https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc

