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1.PROJE ÖZETİ 

İstiklal Drone Takımı tecrübesiz olmasına rağmen ilk senesinde büyük bir yol kat etmiştir. 

Kadromuzda 6 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 1 Makine Mühendisliği, 2 Biyomedikal 

Mühendisliği, 1 Bilgisayar Mühendisliği bulunmaktadır. İstiklal Drone Takımının, takım kaptanı 

Celaletdin Akgül. Elektrik bölümünde çalışan arkadaşlarımızın önceki yıllarda TÜBİTAK 

yarışmalarında tecrübe edinmiş arkadaşlar bulunmaktadır. Makine mühendisliği bölümünde 

tecrübeli son sınıf öğrencimiz imalat ve tasarım sürecinde yeteneklere sahiptir. Biyomedikal 

mühendisliği bölümünde bulunan arkadaşlarımızın bu alanlarda araştırma ve gelişme 

kısmında katkıları bulunmaktadır. Bilgisayar mühendisliği bölümündeki arkadaşımızın önceki 

senelerde elektrikli araba, görüntü işleme konularında yeteneği bulunmaktadır. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem  

İnsansız hava aracı yarışmalarında misyonumuz ve amacımız net bir şekilde tanımlandıktan 

sonra İHA tasarımında izlenen yöntemlere başlayabiliriz. Bu süreç üç aşamadan oluşacaktır: 

Konsept, Ön Hazırlık ve Detaylı İHA Tasarımı. 

Kavramsal tasarımın aşamaları Konsept İHA Tasarımı, yapacağımız İHA'nın genel şekil 

kısmıdır. Şekil 1.1’de kavramsal tasarımda izlenecek adımlar gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.1: Kavramsal Tasarımın Aşamaları 



İHA kavramsal tasarımı tamamlandıktan sonra ön tasarıma geçmektedir. Bu aşamada 

İHA'mızın boyutları netleşmeye başlayacak ve son haline yakın bir model ortaya çıkacaktır. 

Ön tasarımı Şekil 1.2'de adımlara göre tamamlanmaktadır. 

 

Şekil 1.2: Ön Tasarımın Aşamaları 

1.1 Takım Organizasyonu 

Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışması döner kanat kategorisinde mücadele edecek olan 

ekibimiz dokuz kişiden oluşmaktadır. Şekil 1.1’de takım organizasyon şeması gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.1: Takım Organizasyon Şeması 

 

1.2 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

Şekil 1.2: İş Zaman Çizelgesi 



 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Tablo A. Döner Kanatlı İHA Parça Ve Toplam Ağırlık Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet Toplam Ağırlık 

(gram) 

1 Üst parça 105 1 105 

2 Alt parça 85 1 85 

3 Kol 40 4 160 

4 Ayak 15 4 60 

5 Su Haznesi 35 1 35 

6 6V DC Su 

Motoru 

32 1 32 

7 Lipo Batarya 

5200 mAh 30C 

3S 

379 1 379 

8 Sunny Sky 

X2212 980 KV 

Brushless motor 

56 4 224 

9 ESC Simonk 

30A 

23 4 92 

10 Pixhawk 2.4.8 40 1 40 

11 Rasberry Pi 4 

4GB 

52 1 52 

12 M8N GPS 31 1 31 

13 Switch + Buzzer 10 1 10 

14 Telemetri 

Holybro 433 

MHz 100mW 

19 1 19 

15 Su Hortumu 5 1 5 

16 12V DC 100A 

Devre Kesici 

90 1 90 

17 XT60 Güç 

Modülü 

35 1 35 



18 Matek Mini Güç 

Dağıtım Kartı - 

5V/12V BEC 

6 1 6 

19 L298N Motor 

Sürücü 

37 1 37 

21 Radiolink R9DS 

9 Kanal Alıcı 

20 1 20 

22 Raspberry Pi 

Camera V2 

3 1 3 

23 Kablolar 85 - 85 
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2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Tasarımını ve üretimini yaptığımız döner kanatlı İHA tasarımındaki parçaların tamamı PLA+ 

malzemeden 3D printerlar aracılığı ile üretilmiştir. Üretilen parçaların üretilme esnasında ki 

fotoğrafları Şekil 2.1’de gösterilmiştir. Üretilen parçaların dayanım ve mukavemet testleri 

yapılarak uygunluğu test edilmiştir. Yapılan tasarımda çerçeve uzunluğu 346,09 mm‘ye 346,09 

mm'dir. Kanat aralıkları ise 489,45 mm’dir. Kanat uzunlukları 20 cm olup pervane kullanımında, 

tasarlanan çerçeve 11*55 pervanelere uygunluk göstermektedir. Alt ve üst kat aralığı 6 

santimetre olup tüm malzemelerin rahat ve sabit bir şekilde monte edilmesi amaçlanmıştır. Alt 

ve üst katlara yapılan delikler kablo karmaşasını ortadan kaldırması ve montaj alanı sağlayan 

optimize edilmiş çerçeve tasarımı düşünülmüştür. 

Kanat uçlarında motorların stabilizesi ve sabit kalabilmesi için kanat ile gövdelerin birleşeceği 

kısma çıkıntılar verilerek kanatlar ve gövde birbirlerine geçmeli tasarlanarak kendi 

eksenlerinde dönmemeleri sağlanmıştır. Şekil 2.2’de gösterilmiştir.  

Tasarımdaki özgürlüğümüz kanatlar ve çerçeve tasarımıdır. Kat tasarımı montajlama ve kablo 

yolları bakımından uygunluğu ve kanatlarda yapılan tasarımda kanat kollarının silindirik 

şeklinde yapılması pervanelerden gelecek olan havanın minimum hava sürtünmesi ile 

karşılaşmasını amaçlanmıştır. Kanatlara sabitlenen brusless motorlar 4 adet M3 somunlu vida 

kullanılarak sabitlenmiştir. Kullanılan brusless motorlar 980 kV olup 1155 ve pervanelere 

uygunluk gösteren çerçeve tasarımı da kullanılmıştır.  



 

Şekil 2.1: Parçaların Üretimi 

 

 

Şekil 2.2: Döner Kanat İHA Kanat Gövde Bağlantısı 

 

Şekil 2.3: Brusless Motor Ve Kanat Düzeni 

Uçuş için ise 4 adet Brushless motor kullanılmıştır. Şekil 2.3’ de görüldüğü gibi her bir motora 

1155’lik pervane monte edilmiştir. Bu motorlar güç kaynağı olarak 5200 mAh gücünde batarya 

kullanılmıştır. 



Su taşıma mekanizmasında ise iki adet su motoru bulunmaktadır ve alt kata 4 adet M3 vida ile 

sabitlenmiş olup istenilen zamanda çıkarılma özelliği bulunmaktadır. Yerleştirilen su motoru 

ise suyu doldurma ve suyu boşaltma görevini üstlenmektedirler. Şekil 2.4’de gösterilmektedir. 

Bir adet motor kullanılma sebebi daha hızlı bir doldurma ve ağırlık tasarrufudur. Kullanılan 

motorlar 80–120 l/h gücünde çalışabilmektedir. Kullanılan hazne 0,1 mm kalınlığında 

enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş hazır kaptır. Kullanılan su haznesi maksimum kapasitesi ise 

460 ml’dir. İniş takımları ise 4 adet iniş ayağı bulunmaktadır. Yapılan ayak tasarımları alt gövde 

mekanizmasına geçmeli yapılarak kullanılabilecek vida ve somun ağırlıklarından tasarruf 

sağlanmıştır. İniş takımları üst, alt gövde ve kanat kollarının birleştiği noktanın alt yüzeyinde 

açılan 13mm çapında ve 11mm derinliğinde yapılan deliğe geçmeli yapılarak vida tasarrufunun 

yanında tasarım ağırlık merkezinin 4 ayağa eşit bir şekilde dağıtılması amaçlanmıştır. Bu 

sayede kalkışta ve inişte oluşabilecek yalpalamalara karşı dengesini daha istikrarlı olmuştur. 

Yapılan tasarımın teknik çizimleri Şekil 2.5’de verilmiştir.  

 

 

 

Şekil 2.4: Su Haznesi ve Motor Düzeni 



 

 

Şekil 2.5: İniş Takımlarına Ait Teknik Çizimleri 

 

 

 

Teknik Çizimler Ve Yapısal Tasarım 

  

Yapılan tasarımın ön sağ ve üst ölçüleri verilmiştir. Verilen teknik çizimde Şekil 2.6 ve Şekil 

2.7’de, tasarlanan İHA’nın yükseklik, kanat açıklığı, kat arası mesafe, kat kalınlıkları ve katların 

ölçüleri, iniş takımlarının yükseklikleri, hazne yüksekliği ve çapı gibi genel ölçülere yer 

verilmiştir. 

 

Şekil 2.6: İHA’nın Genel Uzunluk Ve Ölçü Parametreleri (mm) 



 

Şekil 2.7 Taşıma Haznesi ve İniş Takımlarının Ölçü Parametreleri (mm) 

 

 

Şekil 2.8: Taşıma Haznesinin Gösterimi 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Ürettiğimiz döner kanat İHA da 11x5.5 dört adet pervane kullanılmıştır. Dronenun akış analizi 

ve stabilite grafikleri aşağıda verilmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki şekiller de belirttiğim iz grafik 

ve verilerde döner kanat İHA’mız kararlı uçuşa sahiptir. Şekil 2.9’de verilen analiz pervane 

üzerindeki akış analizidir analizde pervanede olmuştur. Verilen analizde kullandığımız pervane 

tasarımı için gerekenler; drone ve pervanenin bir hava akış hacmi içerisinde göstermiş olduğu 

davranışı gözlemlemek ve aynı zamanda hava direnci, tork gibi pervane tasarımını doğrudan 

etkileyen parametreleri elde etmek amacıyla CAD programı kullanılmıştır.  



 

 

Şekil 2.9: Pervane Analizi 

 

 

Şekil 2.10: 11x55 Kanat İtiş İçin Gereken Veriler 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

 

Görev mekanizması sistemi bir silindirik hazne ve suyu havuzdan alacak olan bir adet su 

motorundan oluşmaktadır. Şekil 2.10’da görüldüğü gibi su taşıma haznesi gövdeye tak çıkar 

şekilde M3 somunlu vidalar kullanılarak montajlanmıştır. Aynı zaman da kesit gösterimi şekil 

2.11’ de ve boyutsal uzunlukları ise yukarıda verilen teknik çizimde Şekil 2.7’de belirtilmiştir. 

Yukarıda 2.2 gövde mekanik sistemleri başlığı altında belirtildiği şekilde görev mekanizması 3 

ana parçadan oluşmaktadır. Bu malzemeler 1 adet su motoru, 5cm 0.8mm şeffaf hortum ve 

0,1 mm kalınlığında 88mm çapında ve 92 mm yüksekliğinde hazır plastik kap kullanılmıştır. 

Hazne hacmi 460 ml’dir. Su dağıtım mekanizması, alt kat gövde parçasına 4 adet M3 somunlu 

vida ile sabitlenen ve istenildiği zaman demonte edilebilen hazne tasarımı mevcuttur. Görev 

mekanizması ise bir adet su motoruna sahiptir. Tek motor kullanılmasının nedeni ise ağırlık 



tasarrufu sağlamaktır. Kullanılan su motoru, su doldurma ve boşaltma görevlerini üstlenir. Şekil 

2.4'de gösterildiği üzere konumlanmıştır. Tek motor kullanılarak doldurma işlemi 

gerçekleşirken boşaltma görevi ise hazne içinde bulunan su basıncından ve yer çekiminden 

yararlanarak suyun hazne dışına boşaltma işlemi gerçekleşir. Hazne su ile dolduğu zaman 

itibariyle boşaltma alanına gelinceye kadar ki geçen süre boyunca su motoru çalışması devam 

eder bu sayede suyun tersine akışını engellenmesi sağlanır. Suyu boşaltma yerine 

gelindiğinde ise su motorunun çalışması durarak suyun yer çekimi ve su basıncı ile boşalımı 

sağlanır. Kullanılan motor 80–120 l/h gücünde ve 12V gerilim çekmektedir. Görev 

mekanizmasında kullanılan malzemeler ve parçalar Şekil 2.13’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.11: Yapılan Tasarımın Kesit Görünümü 

 

 

Şekil 2.12: Su Taşıma Haznesi 



 

Şekil 2.13: Görev Mekanizmasının Görselleri 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri: 

İHA ’nın uçuşunu ve bu uçuşun kontrolünü sağlayan donanımların birlikte oluşturdukları yapı 

donanım mimarisi olmaktadır. Donanım mimarisini iki kısımda inceleyebiliriz. Birinci kısım İHA 

’nın kendisi ve ikinci kısım ise İHA ’nın uçuş kontrolünü ve görev komutlarını aktardığımız yer 

istasyonudur. Döner kanatlı İHA ’nın uçuşu için dört Brushless motor mevcuttur. Bu motorlar 

ESC adı verilen kontrol sistemleriyle sürülmektedir. İHA ’nın gücü Li-Po batarya ile 

sağlanmaktadır. Güç modülü ile güç dağıtım kartına bağlanan batarya kartın üzerine bağlı ESC 

’lere ve oradan da motorlara güç verir. Güç modülünden pin ile uçuş kontrolcüsüne de güç 

aktarılır. Uçuş kontrolcüsüne bağlı Telemetri ve Receiver yer istasyonu olan kontrol bilgisayarı 

ile iletişim kurmayı sağlar. Uçuş kontrolcüsünde IMU, barometre gibi parametreleri alan 

entegre donanımlarla birlikte harici olarak kullanılan GPS ile birlikte İHA gerekli uçuş 

parametrelerini yer istasyonuna aktarmaktadır. Yer istasyonunu da iki kısımda inceleyebiliriz. 

Bunlar kontrol bilgisayarı ve verici kumandasıdır. Kontrol bilgisayarı İHA ’dan aldığımız 

parametreleri görebildiğimiz ve otonom uçuş için İHA ’ya telemetri aracılığı istenilen görev 

mekanizmasına göre yazılım ve komut yükleyebildiğimiz istasyondur. Verici kumandası 

üzerinde birçok kanal bulunan bir kontrol kumandasıdır. İHA ’nın uçuş modları arasında geçiş 

yapmamızı sağlayan ve gerektiğinde manuel kontrol etmemize olanak sağlayan verici görevi 

görmektedir. Otonom uçuş için atanan kanal aktif hale getirildiğinde İHA ister yerde olsun ister 

havada, İHA otonom uçuşa geçerek istenilen görevi gerçekleştirmek için harekete 

geçmektedir.  

Döner kanatlı İHA’mızın devre şeması Şekil 2.14’de gösterilmektedir. 



 

Şekil 2.14: Devre Şeması 

 

Auto Mode Ayarları 

İHA otonom uçuşunu, uçuş kontrolcüsüne gönderdiğimiz komutlar ve parametreler 

çerçevesinde gerçekleştirmektedir. İHA kalkışını kontrol kumandasıyla gerçekleştirdikten 

sonra otonom uçuş moduna alınabilir. Bununla birlikte İHA kalkış ve inişini de otonom olarak 

gerçekleştirebilir. İHA’nın otonom uçuş gerçekleştirebilmesi için manuel olarak stabil şekilde 

uçabiliyor olması gerekmektedir. Otonom uçuş için kumandamızın 5 ve 6 no’lu kanallarına 

uçuş modu olarak “AUTO” uçuş modunu Mission Planner üzerinden atama yapıyoruz. GPS 

yardımıyla harita üzerinden bir “HOME POİNT” belirliyoruz. Bu noktanın İHA’nın kalkış ve iniş 

yapacağı nokta olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında İHA’nın görev sırasında ulaşmasını 

istediğimiz noktaları sırasıyla harita üzerinde işaretliyoruz. Bu noktalarda, İHA’nın irtifasını ve 

ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayabiliriz. Oluşturulan otonom uçuş görevini uçuş 

kontrolcüsünün beynine yazdırıyoruz. İHA’nın bataryası bağlandıktan sonra İHA’yı arm 

ediyoruz. Motorlar çalışmaya başladıktan sonra kumandanın otonom uçuş için ayarlanmış 

kanalını aktif ederek İHA’nın otonom uçuşunu başlatmış oluyoruz.  Belirlenen bütün noktalara 

ulaşıldığında İHA otonom uçuşunu tamamlayarak önceden belirlenen “HOME POİNT” 

noktasına gelerek inişini gerçekleştirmekte ve uçuş sonlanmaktadır. Otonom uçuş sırasında 

istediğiniz an “AUTO” modunu inaktif ederek kontrolü manuel uçuş için kumandaya alınabiliriz. 

Otonom uçuş görevlerinin açık alanda yapılmaması çevre etmenlerin güvenliği ve GPS 

sinyalinin sağlığı için önemli bir husustur. 

Şekil 2.15’de Mission Planner programında otonom uçuş için koordinatları gösterilmektedir. 



 

Şekil 2.15’de Mission Planner Otonom Uçuş Öncesinin Koordinatları. 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Planlandığı üzere hedef tespiti için Raspberry Pi 4 Model B ve Raspberry Pi V2 kamerası 

kullanılmıştır. İstenen hedefin/hedeflerin saptanması amacı ile cismin renk farklılıkları(mavi, 

kırmızı) olup olmaması dikkate alınarak kamera görüntüsü üzerinden hedef tespiti yapıldı. 

Renk tespiti için yazılım dili olarak Python ve kütüphane olarak Open CV kullanılmıştır.  

İlk turunu tamamladıktan sonra İHA, kamerayı kullanarak etrafı tarayıp mavi reng i bulmaya 

çalışmaktadır. Şekil 2.16’te de görüldüğü üzere algılanan rengin ebadı(w, h) 10x10’dan küçük 

ise görmezden gelir. 

 

Şekil 2.16: Mavi Renk Algılama 

İHA mavi renkli cismi algıladığında, algılandığı yerin ekrandaki konumu(x, y) ve bu algılanan 

rengin ebadı(w, h) alınır. Daha sonra algılanan bu renk, ekranda ortalanıncaya kadar x ve y 

değerleri kontrol edilerek ve bu renge doğru olacak şekilde yön komutları uçuş kontrol 

kartına(Pixhawk) gönderilerek İHA’ya manevra yaptırılır. Ekranda ortalandığı kontrolleri 

sağlandıktan sonra yükseklik komutu uçuş kontrol kartına(Pixhawk) gönderilerek İHA’nın 

alçalması sağlanır. Su alma her ihtimale karşı 2 plandan oluşması uygun görüldü: 



1. Su Sensörü ile Algılama: İHA’nın su haznesinden sarkıtılan su hortumunun ucuna 

bağlanan Su Seviye/Yağmur Sensörü havuz ile temas halinde olduğu an Raspberry 

Pi’a haber verir ve uçuş kontrol kartına(Pixhawk) durma komutu gönderilir.  

2. Görüntü İşleme ile Algılama: . Şekil 2.16’da görüldüğü üzere, İHA alçalırken haliyle 

ekranda algılanan rengin ebatları da büyür. Algılanan bu rengin ekrandaki ebadı kontrol 

edilir. Belli bir ebada geldiğinde uçuş kontrol kartına(Pixhawk) sabit durması için komut 

gönderilir. 

İHA durduktan sonra Su Motoru çalıştırılarak 15 saniye su alma gerçekleştirilir ve süre sonunda 

da Su Motoru çalıştırılmaya devam eder. Devam etmesinin sebebi hazne içindeki suyun 

boşalmasını önlemektir. Daha sonra uçuş kontrol kartına(Pixhawk) yükseklik komutu 

gönderilerek İHA, havadaki konumuna geri yönlendirilir.  

 

Şekil 2.17: Görüntü İşleme ile Algılama(Su Alma) 

Bu aşamadan sonra Şekil 2.18’te de görüldüğü üzere kamera su boşaltma havuzunu bulmak 

amacıyla etrafta kırmızı bir cisim bulmak için taramaya başlayacaktır.  

 

Şekil 2.18: Kırmızı Renk Algılama 

İHA kırmızı renkli cismi algıladığında, algılandığı yerin ekrandaki konumu(x, y) ve bu algılanan 

rengin ebadı(w, h) alınır. Daha sonra algılanan bu renk, ekranda ortalanıncaya kadar x ve y 

değerleri kontrol edilerek ve bu renge doğru olacak şekilde yön komutları uçuş kontrol 



kartına(Pixhawk) gönderilerek İHA’ya manevra yaptırılır. Ekranda ortalandığı kontrolleri 

sağlandıktan sonra yükseklik komutu uçuş kontrol kartına(Pixhawk) gönderilerek İHA’nın 

alçalması sağlanır. Şekil 2.19’te de görüldüğü üzere İHA alçalırken haliyle ekranda algılanan 

kırmızı rengin ebatları da büyür. Algılanan bu rengin ekrandaki ebadı kontrol edilir. Belli bir 

ebada geldiğinde uçuş kontrol kartına(Pixhawk) sabit durması için komut gönderilir. İHA 

durduktan sonra Su Motoru durdurularak 15 saniye su boşaltma işlemi gerçekleştirilir.  

 

Şekil 2.19: Görüntü İşleme ile Algılama(Su Boşaltma) 

Daha sonra uçuş kontrol kartına(Pixhawk) yükseklik komutu gönderilerek İHA, havadaki 

konumuna geri yönlendirilir. 

Şuana kadar Open CV kullanılarak renk tespiti ile havuz ve boşaltma rampası algılama başarı 

ile gerçekleştirilmiştir. Ancak uçuş kontrol kartından(Pixhawk) veri alma ve gönderme hala test 

aşamasında olduğundan yönlendirme işlemi henüz tamamlanamamıştır. Ayrıca sistem 

kalibrasyon testleri de devam etmektedir. Sistem çalışma kodları(Python) aşağıdaki gibidir: 

Link: Kodlar 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Dronumuzun su haznesi boşken aşağıdaki şekillerde verilmektedir. 

https://drive.google.com/file/d/1d4Zqck2vFtpdfKVLe9eQrsaHvIrpfD-_/view?usp=sharing


 

Şekil 2.20: Uçuş Genel Parametreleri (Su Boşken) 

 

 

Şekil 2.21: Uçuş Süresi (Su Boşken) 



 

Şekil 2.22: İtki Testi 2 (Su Boşken) 

Dronumuzun su haznesi dolu iken aşağıdaki şekillerde verilmektedir. 

 

 

Şekil 2.23: Uçuş Genel Parametreleri 2 (Su Dolu İken) 

 

Şekil 2.24: Uçuş Süresi 2 (Su Dolu İken) 



 

Şekil 2.25: İtki Testi 2 (Son Dolu İken) 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı  

İstiklal Drone Takımı, döner kanat İHA için maliyet dağılımı tablo 2.8.1’de gösterilmektedir. 

Tablo 2.8.1 maliyet dağılım 

NO  Parça Adı Birim Fiyatı TL 

(KDV HARİÇ) 

Miktarı Toplam Fiyatı TL 

(KDV DAHİL) 

1 Bulmax Kısa Allen Seti 35 TL 1 Adet 35 TL 

2 3s 4200mah 40C Lipo 

Batarya 11.1V Pil 

360,34 TL 1 Adet 425,20 TL 

3 Devre Kesici Sigortalar 

(100A – 80A – 70A) 

204,9 TL 1 Adet 241,78 TL 

4 11x5.5 Pervane 46,56 TL 10 Adet 549,41 TL 

5 Radiolink AT9S Pro 

Kumanda 

1040,23 TL 1 Adet 1227,47 TL 

6 Uçuş Kontrol Kartı Pixhawk 

2.4.8 Seti + GPS M8N + 

F450 Multicopter 

Quadcopter Rack  

 

1028,40 TL 

 

1 Adet 

 

1213,51 TL 

7 Holybro Radyo Telemetri 

915 Mhz+ Xbee Pro S2c (3 

Adet Takım)  

 

1198,11 TL 

 

1 Adet  

 

1414,77 TL 

8 0.2mm Pirinç Nozzle MK8-

Ender 3 Uyumlu 

5,50 TL 3 Adet 19,47 TL 



9 0.3mm Pirinç Nozzle MK8-

Ender 3 Uyumlu 

5,5 TL 2 Adet 12,98 TL 

10 0.4mm Pirinç Nozzle MK8-

Ender 3 Uyumlu 

3,5 TL 2 Adet 8,26 TL 

11 tinylab 3D 1.75 mm Bordo 

PLA Filament 

103,3890 TL 2 Adet 244,0004 TL 

12 tinylab 3D 1.75 mm Açık 

Mavi ABS Filament 

100,8475 TL 2 Adet 238,006 TL 

13 Provision P24 150 ml. 59,58263 TL 2 Adet 140,6206 TL 

14 3D Yazıcı Nozzle 

Temizleme İğnesi0.2mm 

22,88 TL 10 Adet 27 TL 

15 Raspberry Pi Kamera 

Modülü V2 - Yeni Model 

332,1675 TL 1 Adet 391,95765 TL 

16 Raspberry Pi 4 - 4GB 590,5200 TL 1 Adet 696,8136 TL 

17 iMAX B6AC Adaptörlü 

Profesyonel Li-Po, Ni-Mh 

Şarj 

391,3920 TL 1 Adet 461,84256 TL 

18 32 GB MICRO SD 27,92 TL 1 Adet 32,95 TL 

19 U-BEC 10A/20A MAX.(2-

6S Li-Po) 

365,25 TL  1 Adet 431 TL 

20 11x5.5 Pervane Seti - CW 

& CCW - Turuncu 

16,03414 TL 8 Adet 151,3586 TL 

21 12 AWG 1 Metre Siyah ve 

Kırmızı Silikon Kablo 

45,45027 TL 2 Adet  107,262 TL 

22 SunnySky X2212-10 

980KV CW/CCW 

Aksesuarlı Drone Motoru 

 

163.40 TL 

 

4 Adet 

 

771,2362 TL 

23 Matek Güç Dağıtım Kartı 

Pdb/ Bec 5V & 12V 

43,91 TL 2 Adet 103,6276 TL 

24 3s 5200mah 40C Lipo 

Batarya 11.1V Pil 

471,90 TL 1 Adet 556,61 TL 

25 L298 DC ve Step Motor 

Sürücü Modülü 

Entegrasyon 

12,52 TL 2 Adet 29,5354 TL 

26 6 V Mini Dalgıç Su 

Pompası 120 lt 

20,1355 TL 2 Adet 47,52 TL 



27 Wildlebend Çift Taraflı 

Köpük Bant 20mmx2m 

6,45 TL 2 Adet 15,22 TL 

28 Radiolink Radiolink R9DS 9 

kanal Alıcı 2.4GHz 

213,60 TL 1 Adet 252,05 TL 

29 Su Motoru + 1 Metre su 

hortumu 

29 TL 2 Adet 68,43 TL 

30 MıcroZEY 3D 1.75 mm 

Kırmızı PLA Filament 

85 TL 2 Adet 170 TL 

31  Kargo Bedeli 30 TL - 30 TL 

 TOPLAM   10114,886 TL 

 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DETAYLI TASARIM VİDEOSU ÇEKİMİ 

3.1 Uçuş Videosu 

Video içerisinde belirtilmiştir. 

3.2 Tanıtım Videosu 

3.2.1 Takım Organizasyonu 

Video içerisinde belirtilmiştir. 

3.2.2 İmalat ve Montaj Süreci 

Video içerisinde belirtilmiştir. 

3.2.3 Elektrik Elektronik Entegrasyon Süreci 

Video içerisinde belirtilmiştir. 

3.2.4 Emniyet Özellikleri 

İnsansız Hava Araçları çoğu zaman bir kişi kontrolünde olmadığında ve hızlı dönen 

mekanik parçalardan oluştuğundan dolayı kontrol istasyonuyla bağlantı kesilmesi ya da 

güç kaynağının bitmesi gibi bazı durumlarda çevre unsurlara tehlike arz edebilir. Bu tarz 

tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için failsafe adı verilen yöntemler kullanılır. Bu 

yöntemler İHA’nın belirtilen senaryolarda güvenli bir şekilde yere indirilmesini sağlayan 

yöntemlerdir. İHA için failsafe ayarı yapmak için öncelikle kumanda açılır. Kumanda 

çalışırken 3 numaralı kanaldan throttle kolu en yukarıda iken 1926 değeri, en aşağıda iken 

1091 değeri görülür. Kontrol kumandasının kapanması ya da İHA ile bağlantısının 

kesilmesi durumunda ise 3 numaralı kanaldan okunan değer minimum değerin altına yani 

belirlenen 975 değerine düşer. Bu durumda İHA throttle kolunun en aşağıya çekilmediğini 

aksine bir bağlantı hatası olduğunu anlayarak İHA’nın belirlenen komutlara göre hareketini 

sağlar. Bağlantı tekrar sağlandığında throttle kolunun konumuna göre eski değere geri 

dönülür. Kumandanın failsafe ayarını ise trim ayarı denilen ince ayarı güç kolu için en aşağı 

çekilir. Bu işlem sonrasında 3 numaralı kanalın 941 değerine kadar düştüğü görülür. Bu 

yapılan ayarla kumandadan giden minimum ve maksimum değeri yaklaşık olarak 100 birim 

kadar düşer. Gönderilen minimum değerdeki sayı failsafe’i aktive etmek için yeterlidir. 

Sonrasında kumandanın ayarlarından failsafe başlığına girilir. 3 numaralı yani gaz 

kanalının normal değil failsafe moduna geçirilir ve %3 lük değerle aktive edilir. Ardından 

kumandadan yapılan trim ayarı da eski değerine getirilir. Failsafe aktif olduğunda İHA’nın 

uygulayacağı farklı komutlar Mission Planner üzerinden ayarlanabilir. Otonom uçuşta bir 

görev icra ediyorsanız ve İHA failsafe moduna girerse isterseniz İHA’yı bağlantının koptuğu 



konuma olduğu gibi indirebilir, görev icrasını bağlantı olmadan tamamladıktan sonra 

olduğu yere indirebilir ya da bağlantı koptuğu anda görevi iptal edip kalkış yaptığı noktaya 

yani Home Point noktasına geri gelmesini isteyebilirsiniz.   

İHA’nın sistemsel güvenlik önlemleri olduğu kadar donanım ve elektrik aksamı için de 

güvenlik önlemleri mevcuttur. Kontrol kartına bağlı bir buton donanımı ile İHA üzerinde 

çalışılırken pervanelerin kontrol dışında dönmesi engellenir ve bundan oluşacak 

istenmeyen durumların önüne geçilmektedir. Kullanılan güç modülü, bataryadan ya da güç 

dağıtım kartından kaynaklı bir kısa devre durumunda tüm devrenin elektriğini kesmektedir. 

Aynı zamanda İHA üzerinde bulunan 12V 100A değerinde ki sigorta sayesinde herhangi 

bir yüksek akım ya da elektrik kaçağı durumunda İHA’ya ve çevreye verilecek zarar önlenir. 

Sigorta üzerinde bulundurduğu buton sayesinde manuel olarak bir anahtar görevi 

görmektedir.  

3.2.5 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi   

Video içerisinde belirtilmiştir. 

3.2.6 Görev Mekanizması Sistemi  

Video içerisinde belirtilmiştir. 

3.2.7 Alt Sistem Testleri ve Performans Sonuçları   

Video içerisinde belirtilmiştir. 

3.2.8 Detaylı Tasarım ile Kavramsal Tasarım Karşılaştırılması   

 

Şekil 2.26:  Detaylı Tasarım ile Kavramsal Tasarım Karşılaştırılması  

Yapılan ilk tasarımda üst kattaki farklılıklar yalnızca kablo geçişleri rahatlatmak ve karmaşıklığı 

gidermek için fazladan delikler açılmıştır. Alt hazne ise elektriksel ve mekaniksel 

komponentlerin sıkışmadan daha rahat bir şekilde yerleştirilmesi ve drone dengesinin daha 

stabil sağlamasını amaçlamak için 15 cm olan genişliği 21 cm alınarak sağlanmıştır. 

Kanatlarda yapılan değişiklik ise tasarımdaki motorları sabitlemek için kullanılan kaplinler ve 



motor tabanı kaldırılarak kanat kollarına eğim verilerek düzleştirilmiş alan oluşturulmuş ve 

motorlar 4 adet M3 somun vida yardımı ile sabitlenmiştir. Bu sayede malzeme fazlalığından 

kaçınılmış ve ağırlık tasarrufu sağlamıştır. Pervanelerde yapılan değişiklik ise 10*47 olan 

pervaneler 11*55 pervanelere geçiş yapılmıştır. Ayaklarda yapılan değişiklikler ise dronenun 

daha sabit ve iniş sonrasındaki sarsıntıyı önlemektir. Yapılan değişiklik yere inişi stabil 

yapmıştır, ve yeni tasarımdaki iniş takımı alt ve üst kat bağlantılarının altından bağlanmıştır. 

Bu şekilde ilk tasarıma göre büyük ölçüde ağırlık tasarrufu sağlanmış ve daha sağlam 

olmuştur. Haznede yapılan değişiklikler ise haznenin silindirik şekilli estetik görüntü sağlanmış 

ve ağırlıktan kaçınılmıştır. Silindirik hazne olarak hazır malzeme kullanılmıştır ve bu yüzden ilk 

tasarımda bulunan su motorunun yanında olması kaldırılarak silindirik haznenin altına alınarak 

sağlanmıştır. Yeni tasarım ilk tasarıma göre bulunan değişiklikler ana amacı ağırlıktan ve parça 

fazlalığından kaçınmaktır. Parçaların basım süresi sebebiyle daha az olması bize zamandan 

ve masraftan tasarruf sağlamıştır.  

Elektriksel komponentlerdeki değişiklikler ise başlıca ESC, batarya ve sigorta 

komponentlerinde değişikliklerdir. Bu değişikliklerde batarya ise 3S Lipo batarya 6000 mAh 

25c değerine sahip batarya değiştirilerek yerine 5200 mAh 40c batarya Lipo batarya 

kullanılmıştır. Bataryayı değiştirmemizin ana sebebi ise dronenun kullanacağı toplam enerjiden 

tasarruf ve ağırlık tasarrufudur. Bu enerji tasarrufunu yaparak dronenun toplam enerji 

sarfiyatını düşürmüş olduk. Bir diğer değişiklik ise yapmış olduğumuz ESC değişikliğidir. 40A 

yerine kullanılan 30A ESC batarya değişikliği enerji tasarrufu sağlamaktır, ve bu sayede 

batarya değiştiği halde uçuş süremiz stabil kalmıştır. Devre kesici sigortayı 80 amperden 100 

ampere çıkartmamızın ana sebebi öncelikle devreyi daha güvenli hale getirmektir. Telemetri 

değiştirmemizin sebebi ise menzilli arttırarak haberleşmeyi daha güvenli hale getirmektir. 

 

3.2.9 Uçuş Testlerinden Kısa Görüntüler 

Video içerisinde belirtilmiştir. 

 


