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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Agiturna projemizde Turnagi takımı olarak bizler arama kurtarma ve afet konularında 

yaşanılan aksaklıklara zaman kayıplarına çözüm üretebilmek adına insan gücünün 

ulaşamadığı imkân dahilinde olmayan noktalara ulaşabilecek bir hava aracı üretmeyi 

hedeflemekteyiz. Agiturna projesinde hava aracımızı ulaşılamayan noktaya otonom ya 

da personel yardımı ile göndermek aynı zamanda görüntü, ses ve üzerinde bulunan 

parabolik mikrofon sayesinde iletişim kurabilmeyi hedeflemekteyiz böylelikle yardıma 

ihtiyacı olan kazazede ya da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar ile canlı görüşme 

sağlanacak sağlık çalışanlarına daha doğru bilgi aktarılacaktır ayrıca Agiturna üzerinde 

bulunan koordinat bulma özelliği ile arama kurtarma ekiplerine bilgi verilecektir. Bizler 

aynı zamanda yaptığımız projenin sadece arama kurtarma alanında değil 

havalimanlarında yaşanan olumsuzluklarla mücadelede  çözüm üretebileceğini 

düşünüyoruz havalimanları insanların içeriye güvenlik girişleri dışında girmesi zor olan 

bölgeler olarak gözükse de hayvanlar için pek sorun olmamakta bu yüzden zaman 

zaman yaşanan pistte kuşların ya da köpeklerin gözükmesi söz konusu olabiliyor 

bununla mücadelede ise apron görevlileri tarafından siren sesi ile ya da ateşli silah ile 

ürkütme yapılmaktadır. Bizler Turnagi takımı olarak Agiturna projemizde üzerine 

entegre edeceğimiz hoparlör sayesinde siren çalmak suretiyle bu işlemi daha hızlı, kolay 

ve ekonomik olarak üstlenmeyi hedeflemekteyiz.   

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Agiturna projesi birçok problem sonucu çıkmıştır. Bu problemler şunlardır: 

A. Afet alanlarında, dağlık veya kırsal alanlarda yürütülen arama kurtarma 

faaliyetlerindeki coğrafya ve imkân etkenlerinden dolayı bu faaliyetler 

gecikmeli ve başarısız sonuçlanabiliyor. Çoğu arama kurtarma faaliyeti 

helikopter, hassas burunlu köpek veya büyük bir insan zinciri ile yapılmakta 

fakat bu yöntemler süre olarak uzun, maliyetli ve yorucu olmaktadır. 

B. Uçaklar kalkış öncesi pist başındayken, belirli bir düzeyde motor çalıştırılarak 

gürültü ile kuşlar uzaklaştırılmaktadır. Fakat uçak kalkış yapmak için 

hızlanırken pistte karşına çıkacak bir tane kuş bile ciddi hasar ve kazalara sebep 

olmaktadır. Kuş gibi pistte kalkışı önleyebilecek diğer hayvanlar dışında önceki 

iniş veya kalkıştan dolayı pistte kalmış bir cisimde tehlike arz edebilmektedir.  
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Kara araçlarıyla pist kontrolleri yapılsa da gözden kaçabilmektedir tıpkı 

Concorde uçak kazası sonrası pistte bulunan Concorde ye ait olmayan 40 cm 

uzunluğundaki yabancı cisim gibi. 

C. Büyük yüz ölçümüne sahip fabrikalarda güvenlik amaçlı çevre gözetimi 

güvenlik personeli ve kameralarla yapılmaktadır bu da fabrika sahibine güvenlik 

şirketi masrafı ve kamera gözetimi şirketi masrafı çıkarmaktadır. Üstelik çoğu 

fabrika vardiyalı çalıştığından dolayı güvenlik personeli de vardiyalıdır bu da 

şirkete iki kat maliyete sebep olmaktadır. 

D. Kolluk kuvvetleri gözetim veya operasyon faaliyeti içerisindeyken insan 

gücünün ulaşamadığı yerlerin kontrol dışı kalması durumunda tehlike 

oluşmaktadır. 

 

Olası ani bir sıcak temasta yaralanma durumları oluşabilmektedir. 

 

3. Çözüm 

Agiturna projesi sıraladığımız problemleri sahip olduğu aygıtlar ve çözüm odaklı 

tasarımı ile ortadan kaldırmaktadır. Sahip olduğu kamera, mikrofon ve hoparlör ile 

arama kurtarmada kazazede veya arama kurtarma ekipleri arasında canlı görüşmeyi 

sağlamakta, koordinat iletme özelliği ile anlık konum belirleme yapılarak ulaşılacak kişi 

veya bir mevkie hızlı intikal ve müdahale mümkün olacaktır. Bu özelliği sayesinde 

deprem gibi mağdur kişiye ulaşmanın zor oluğu durumlarda tespit kolaylaşacak ve kötü 

sonuçlanabilecek durumlar engellenecektir. Farklı frekansta siren sesi özelliği ile 

havaalanlarında hava araçlarının kalkışı öncesinde, kalkış esnasında kazaya sebep olacak 

canlıların uzaklaştırılmasında, sahip olduğu kamerası ile pistteki tehlike yaratacak 

yabancı cisimlerin tespitinde kullanılabilecektir. Böylece kaza riski minimuma 

indirgenerek güvenli kalkış ve inişler sağlanabilecek. Otonom veya operatörlü fark 

etmeksizin uçuş yaparak gözetim görevi ile güvenlik açısından kolaylık sağlayabilecek 

ayı zamanda sahip olduğu hoparlör ve siren özelliği ile uyarı anonsları yapabilecektir. 

 

4. Yöntem 

Aracımızın öncelikle genel hatlarını çizmek için SolidWorks kullandık ve 

simülasyonları yine SolidWorks’te tamamladık. Aracımızın uçuş ve görev planlamasını 

ROS (Robot Operating System) programı ile düzenleyip Ardupilot kullanarak hem 
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manuel hem otonom olarak tamamlamsı amaçlanmıştır.Amaçladığımız sadece belirli bir 

yerdeki sesi alma ve belirli bir yere ses iletme tasarlamış olduğumuz parabolik mikrofon 

hoparlör karışımı sistemle gerçekleşecektir. Görsel 1’de görüldüğü gibi aracımızın alt 

kısmına yerleştirdiğimz sistem kompak ve 3D yazıcılar ile kolayca üretilebilir 

durumdadır. 

 

Görsel 1. Hexacopter Yan Kesiti 

 
 

Görsel 2. Hexacopter Üst Kesiti 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Görsel 3.Parabolik Mikrofon 

 

Hava aracımız bir hexacopter olduğu için görev sürecinde kendi başına çok fazla ses 

oluşturmaktadır. Bu da aracımızın genel amacı olan ses alma ve ses verme 

durumunda dezavantajlı bir duruma düşürüyor. Benzer ürünlerde bu sorunlar daha 

sessiz motor, dalgıç mirofon ve daha büyük bir hoparlör ile çözülmeye çalışılsada 

pek başarılı olmamıştır. Bunlarla birlikle bahsedilen yöntemler pahalı ve araçların 

daha ağır ve hantallaşmasına yol açmıştır. Bizim kendi geliştirdiğimiz sistem 

parabolik yapının fizik yasalarına bel bağlıyor. Parabolik yapının gelen ses ve ışık 

gibi enerjileri odak noktasında buluşturması, odak noktasında oluşan enerjileri çok 

yayılmadan belli bir alana iletmesi bizim tam istediğimiz durumu oluşturmaktadır. 

Odak noktasına yerleştireceğimiz mikrofon ve hoparlör benzeri ürünlerin 

dezavantajlarını neredeyse yaşamadan yüksek verimli bir çözüm sunmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

AGİTURNA projemizde hexacopter drone üzerine entegre edeceğimiz aparatlar ile 

kullanacak olduğumuz İHA daha elverişli hale getirilerek kullanıma sunulacaktır. 

Projemiz tamamlandığında ise çeşitli devlet ve özel kurumlar ile anlaşma yapılarak 

seri üretime geçilebilir ve bu şekilde ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Gereken 

yerlerde değişiklikler yapılabilir. Afet yönetimi, güvenlik kontrolü, acil yardım gibi 

çeşitli alanlarda kullanılabilir. İnsan gücünün yetişemediği yerlerde faaliyet 

göstererek veya insan gücünü verimli bir şekilde kullanabilmek için geliştirmiş 

olduğumuz AGİTURNA projemiz; AFAD, İtfaiye ekipleri, Güvenlik Kolluk 
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Kuvvetleri, Devlet ve Özel Havalimanları, Özel işletmeler ve Belediyeler tarafından 

satın alınabilir. Mevcut risk olarak İHA ile pilot arasında kesilecek bağlantıda 

canlılara ve insanlara zarar verebilir ancak bu durumun önüne geçebilmek için 

gerekli önlemler alınacaktır ve olası bir durumda acil dönüşü sağlayacak bir yazılım 

yapılması planlanmaktadır. Diğer olası riskler 9. Riskler kısmında detaylı bir şekilde 

açıklanacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Çizelge 1. Yaklaşık Maliyet Tablosu 
 

Malzeme İsmi ve Özellikleri Yaklaşık Maliyet 

S550 Hexacopter Frame Kit 6-Axis Drone Flame with 

Carbon Fiber Landing Gear  
900TL 

LEOPARD POWER 4S 7.000 mAH 70C LİPO BATARYA 

14.8 
1.400TL 

DJI PHANTOM 2 MOTOR 2312 960 KV 200TL 

DJI PHANTOM 3 PERVANE 9450 4 ÇİFT 100TL 

5.8Ghz RC832 Alıcı- Verici 5KM 600mW TS832 Verici FPV 

Set Kablosuz 
1.150TL 

APM 2.8 UCUŞ KARTI + M8N GPS DAHİLİ PUSULA + 

GÜÇ MODÜLÜ + MİNİ OSD + 43 MHZ TELEMETRİ 
1.700TL 

V5 Radyo Telemetrisi 915 MHz 500 MW APM Uyumlu 950TL 

Pixhawk 2.4.8 PX4 32 Bits Uçuş Kontrolcüsü 915MHz 

Telemetri (M8N GPS PPM Buzzer OTG OSD Güç Modülü ile 

Birlikte) 

5.000TL 

Sandisk 128GB Extreme Pro Microsdxc Hafıza Kart 400TL 

Mini Megafon Uzaktan Kumandalı Drone Kablosuz Hoparlör 700TL 

Radiolin AT10II 12 Kanal 2.4Ghz Uzaktan Kumanda ve 

R12D Alıcı Seti 
3.100TL 

SJCAM SJ8K Action Camera 30m 1.800TL 

Sony Ecm-Lv1 Stereo Ses Kaydı 700TL 

Kk2.1.5 LCD Flight Control Board 500TL 
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Çizelge 1’de verildiği gibi tahmini maliyet 25.920 TL tutmaktadır. Maliyet, mevcut piyasa 

fiyatları detaylıca göz önünde bulundurularak en az tutarda hazırlanmıştır. Gerekli 

malzemelerin alımı Çizelge 2’de verilen 2. iş planının bitiminde gerçekleştirilecektir. 4. iş planı 

içerisinde gerçekleşebilecek kırılma, bozulma gibi teknik aksaklıklar için iş planı içerisinde 

gerekli ek harcamalar yapılacaktır. 

 

Feıchao 40A Brushless Esc 2-4s Speed Controller 720TL 

Drone İçin Kullanılacak Teknik Malzemeler ve Ek Malzeme 6.600TL 

Toplam 25.920TL 
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Çizelge 2. İş Zaman Çizelgesi 
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1. 

Kavramsal ve Taslak 

Tasarımının 

Oluşturulması 

1.02.2022 30.04.2022 3 

              

 

 
1.1         Kaynak Taraması 3                

1.2         Kavramsal Tasarım  3                

1.3         Taslak Tasarımı  3                

2. 
Detaylı Tasarım ve 

Malzeme Seçimi 
1.03.2022 31.05.2022 3 

              

 

 
2.1         Detaylı Tasarım  3                

2.2         Malzeme Seçimi  3                

2.3         Tasarımın Güncellenmesi 3                

3. 
Prototip İmalatı ve Sistem 

Entegrasyonu 
1.04.2022 30.06.2022 3 

              

 

 
3.1         Prototip Mekanik İmalatı ve Montajı 3                

3.2         Elektrik Elektronik Sistem Entegrasyonu 3                

3.3         Tutma-Bırakma Sistem İmalatı ve Montajı 3                

4. Prototip ve Sistem Testleri 1.05.2022 31.08.2022 
4               

 

 
4.1         Batarya Testi 4                

4.2         Gövde Testi 4                

4.3         Simülasyon Uçuş Testleri 4                

4.4         Otonom Uçuş Testleri 4                

4.5         Alt Sistem Testleri 4                

4.6         Görev 1 Testi 4                

4.7         Görev 2 Testi 4                
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

                                                     

 

Görsel  4. Agiturna Projesi Kullanıcı Alanları 
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9.Riskler 

Çizelge 3. Riskler Tablosu 
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Görsel  5. Etki Matrisi 

Çizelge 4. İş Paketleri, İş Tanımları ve Süreçleri 

İş No İş Paketi 

İş Tanımı  

Süreç 
Proje Takımı 

1 Kavramsal ve Taslak Tasarımının 
Oluşturulması 

100% Tamamlandı 

2 
Detaylı Tasarım ve Malzeme Seçimi 

100% 
Tamamlandı 

3 Prototip İmalatı ve Sistem 
Entegrasyonu 

100% 
Devam ediyor 

4 Prototip ve Sistem Testleri 100% 
Devam ediyor 
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