
 MUNİNN İHA TAKIMIMIZ

 Takımımız  2021 Kasım ayı başında Yazgit topluluğu bünyesinde kuruldu.
Kuruluş amacımız, yenilikçi fikirlerimizle Türk Havacılığında rekabetçi bir ortam
yaratarak ülkemiz için bu alanda ki  teknolojileri bir adım ileriye götürmektir. Bu
konuda gece gündüz çalışan takımımızın 2022 Teknofest ilk sene final
derecesinin  ardından 2. Teknofest macerası olacaktır.

     Havacılık ve özellikle İnsansız Hava Araçları konusunda
meraklı ve araştırmaya açık genç mühendislerden oluşan
takımımız; ortak amaçları doğrultusunda bir araya gelerek
Muninn İHA Takımı'nı kurdu. Daha önce görülmemiş bir İHA
modelini Türk Havacılığı'na kazandırarak zor olanı başarmak
gayesiyle yola çıkan takımımız; bu yolda ilk günkü
kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.
    Konya Teknik Üniversitemiz'in aynı zamanda hizmet
projesi olmaya hak kazanan VTOL İHA  anlayışımız,
06.11.2022 tarihi itibari ile Türk Patent Kurumu'na
patent/faydalı model başvurusu yapılmıştır. Quadrotor A
Tailsitter Airframe'inin optimize edilmesinin ve iniş
sistemlerinin değiştirilmesi yoluyla güncel VTOL İHA
prensibine farklı bir bakış açısı getirmesi amaçlanmaktadır. 

GENEL BİLGİLER

 İsmail Musab Dincer : Konya Teknik Üniversitesi 3. Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği
bölümünde okuyor. Haberleşme alanıyla ilgileniyor. Bu sene UHF bandında çalışan anten tasarımı
yapıyor. Ekip kurulduğundan beri haberleşme sistemleri üzerine çalışıyor.

ÜYE BİLGİLERİ

Eray Ceylan: Konya Teknik Üniversitesi Elektrik elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. 
 Takimda aviyonik sistemler üzerine çalıştım. Onun dışında Altium ile donanım tasarım ve stm32
ile gömülü sistem üzerine çalışmaktayım. Takım kuruluşundan bu yana takımda elektronik
biriminde yer almaktayım.



Takım Kaptanımız:
-Turgut Güzel: Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi. Takıma kaptanlık yapmaktadır.Lise
hayatı boyunca Tübitak yarışmalarının farklı kategorilerde genellikle robotik alanında bir 4.lük bir 7.
lik olmak üzere çeşitli dereceler elde etti. Yürütücülüğünü yaptığı Biyonik Kol projesi Endonezya'da
ISTEC yarışmasında mansiyon ödülü aldı. Daha sonra yazılım alanındaki yeteneğini fark ederek çeşitli
işlerde çalıştıktan sonra 2020 yılında StriveWeb adında Web Tasarım ve Market Yeri entegrasyonları
üzerinde çalışmalar yürüten bir Start-up kurdu. Aktif olarak piyasaya yazılım üretmeye devam etti.
Hedefi Yapay Zeka ,Savunma Sanayisi ve Karbon Emisyonsuz Binek Araçlar konusunda teknolojik
çözümler sunan bir çatı şirketi kurmaktır.

Danışmanımız:
- Murat Ceylan: Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik bölüm hocası. Yapay Zekâ ve Görüntü
İşleme Topluluğu (YAZGİT) topluluğunu  kurmuştur. 

-Emir Yılmaz:  Gazi ÜNV. Bilgisayar mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi. Takıma görüntü işleme ve yapı
kurma üzerine destek sağlıyor. 2019 yılında Liseler Arası TÜBİTAK Yarışması'nda rol aldı. 3 yıldır
web geliştiricisi rolünde e-ticaret sistemleri, crm panel sistemleri, marketyeri entegrasyonları gibi
kurumsal çözümlere odaklanmakta. Aynı zamanda takım kaptanı Turgut Güzel ile birlikte
StriveWeb adında bir girişimi mevcuttur. Takımın kuruluşundan  bu  yana  yazılım ekibinin
üyesidir.

Oğuzhan Toprak: Konya Teknik Üniversitesi Makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi.
Takımda tasarım, analiz ve üretim-imalat konularında katkı sağlamakta.
xflr5-Solidworks-Blender-AutoCAD-ANSYS programları ile uğraşmakta ve tasarımlar yapmaktadır.
Takımın kuruluşundan bu yana mekanik ekibinin üyesidir.

Bedirhan ÖZEN : Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği 3.Sınıf öğrencisi.
Takımda aviyonik sistemler ve yer istasyonu kontrolünde görev alıyor. PCB üretimi, ESC ve Motor
yapımı üzerinde çalışıyor.

Savaşta yağan mermi yağmuru,
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-M.kEMAL atatürk

İletişim
corporate@muninnuav.com


