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TAKIM ADI: Albatros 

ARAÇ TÜRÜ: Sabit Kanat 

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ: Yeni Araç 

OKUL: Özel Genç Ufuk Anadolu Lisesi 

TAKIM SORUMLUSU: Bayezid YILDIRIM 

 

1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Takım Organizasyonu 

Bayezid 

YILDIRIM 

Danışman 

Öğretmen – Proje 

Yöneticisi – 

Öğretmen Pilot 

Takıma danışmanlık yapmasının yanı sıra takımın mali 

ve idari işlemlerinin takibinden sorumludur. 

Rabia Sıla 

BOZOK 

Takım Kaptanı – 

11.Sınıf Sayısal 

Öğrencisi 

Görev analizi, proje yönetimi, literatür taraması ve 

planlamadan, uçuş videosunun çekiminden 

sorumludur. 

Egehan ATAY 1.Pilot – 10.Sınıf 

Öğrencisi 

Kontrol ve güç sistemleri kontrolünden ve montajından 

sorumludur. İHA’ nın elektrik, elektronik, kontrol ve güç 

sistemleri, kontrol ve kablolama şeması, güç ve sigorta 

bağlantısı aşamasını yönetir.  

Fatma Sena 

ASAR 

2.Pilot – 11.Sınıf 

Sayısal Öğrencisi 

İHA’ nın geometrik boyutlandırmasında kullanılan 

denklemlerin belirlenmesi tasarımın yapısal özellikleri, 

yapılan İHA’ nın faydalı yük hesaplamalarını, kapakçık 

entegresini ve uçağın iç entegre aşamasını yönetir. 

Ceylin 

SARIKAYA 

Üye – 11.Sınıf 

Sayısal Öğrencisi 

Tasarlanan 3D, uçak ve alt bileşenlerin, modellerin 

tasarımından. Aerodinamik analizlerden, uçuş 

performans parametreleri matematiksel analizleri, 

elektrik motorları ve pillerin testlerinden ve İHA’ nın 

kanat montajından sorumludur. 

 

 

Rabia Sıla 
BOZOK 
(Takım 

Kaptanı)

Bayezid 
YILDIRIM 

(Danışman)

Egehan 
ATAY 

(Birinci pilot)

Fatma Sena 
ASAR         

(İkinci pilot)

Ceylin 
SARIKAYA  

(Üye)
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU 

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı 

Takımımızın belirlediği 2 farklı görevi başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için 

tasarım ve güç olarak tam anlamıyla birbirilerine zıt iki farklı yapıda İHA’yı bir araya getirdik. 

İlk görevimiz olan keskin manevra kabiliyeti için uçağın çok hızlı ve yapısal olarak ince 

olması gerekmektedir. Bir diğer görevimiz olan yük taşıma ve bırakma için yüksek torka 

sahip olmalı ve yapısal olarak geniş olmalıdır. Ekip üyelerimizin yaptığı çalışmalar sonucu 

optimum bir tasarım oluştu. Kendi ağırlığına yakın yük taşımasıyla beraber aerodinamik 

yapısı ile seyir süratini yaklaşık 200 km/s hıza çıkardı. İHA’nın kuyruk bölümünün olmaması 

ağırlıktan tasarruf sağladı, drag etkisini azalttı ve manevra kabiliyetini artırdı. Hesaplamalar 

sonucu denge merkezi bulundu ve gövdede içe yapılan bölme sayesinde ve de dışa açılan 

bir kapak yardımıyla yük taşıyıp istenilen bölgeye bırakabilir hale geldi. Uçağın boyutsal 

parametreleri şekil 4te ve parça toplam ağırlık tablosu aşağıda verilmiştir. Kanat profili olarak 

MH45 kullanılmıştır.  

                                                                                                 

lkjhgfdsdftyuıopğpoıuytfrdedrtyuıopoıuygtfrdertyŞekil 1 
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2.2 Kabiliyet 

İHA’nın günümüz teknolojisine uyum sağlaması için araştırmalar yaptık ve bunların 

sonucunda yarışmada iddialı olacağı alanları; hızlı sorti süresi, bakım süresi, yapım maliyeti, 

keskin manevra, kendi ağırlığına yakın yük taşıma, rüzgara karşı max. direnç, min. stoll 

sürati, max. seyir sürati ve güvenilirlik olarak sıraladık.  

İyi pilotlarımız, uçuş tecrübelerimizle geliştirdiğimiz taktikler sayesinde uçağının zayıf 

yönlerini tespit ederek onları geliştirdik. 2.4 Yenilik kategorisinde detaylıca bahsettiğimiz 

kaput tasarımımızı yaptık ve güçlü yönlerini öne çıkardık. Yüksek performanslı İHA’ ları 

geride bırakabilecek kapasiteye sahip Optimum motoru, pervaneyi ve diğer itki sistemi 

elemanlarını bulmak için testler yaptık. Ektedir.  

 

No 

 

Parça Adı 

 

Ağırlık(gram) 

 

Adet 

 

Toplam Ağırlık(gram) 

1 Fırçasız Motor 37g 1 37g 

2 ESC 43g 1 43g 

3 LİPO Pil 115g 1 115g 

4 Servo 13,4g 3 40,2g 

5 Karbon Boru 55,3g 1 55,3g 

6 Parevane 9g 1 9g 

7 Alıcı 14,9g 1 14,9g 

8 Uçak Toplam Ağırlığı 590g 1 590g 
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  İlk görevimiz olan İHA, faydalı yük bulundururken yaklaşık 80-90 metre arası yükselip 

aşağıya doğru dalış yaparken zemine yaklaşık 10-15 metre kaldığında ani ve keskin biçimde 

sağa veya sola kusursuz dönüş yapmaktadır. Yaptığımız test uçuşları sonrası bu görevi 

başarılı bir şekilde geçmiştir. İHA’mız bu görevi VFR şartlarda 1500 metre, IFR şartlarda FPV 

kullanarak 3000 metreye kadar yere 90 derece dikey açı ile overspeed ve stoll durumuna 

girmeden 200 km/s hızda gerçekleştirebilmektedir. Bu durum uçuş videosunda da 

gösterilmiştir. İHA’mız çok dar arazi alanlarında minimum hızlarda kalış ve iniş yapabilirken, 

çok yüksek seyir süratine sahiptir. Yaklaşık 200 km/s hıza kadar çıkabilir. Amacımız afet 

bölgelerine hızlı bir şekilde yardım ulaştırmak ve her alanda arazi şartlarına uyum 

sağlayabilmektir. Şiddetli rüzgâr şartlarında çok hızlı kalkış ve çok hızlı iniş potansiyeline 

sahiptir. Denemelerimiz 0 rüzgâr ve 38 knot rüzgâr şartlarında gerçekleşmiştir. Rüzgâra karşı 

direnci yüksektir ve seyrini bozmadan görevini icra edebilmektedir. Uçağın yapımında 

depron, strafor ve + - G kuvvetine karşı dayanımını artırmak amacı ile karbon çubuk, 

pervaneler için plastik ve gövdeyi sağlamlaştırmak için fiber bant kullanıldı. Bırakacağımız 

faydalı yüklere paraşüt ekledik. Bırakılan yükün görünmesi için ise el yapımı toz smoke 

geliştirdik. Emniyet tedbirleri gereği yanar smoke yerine gıda boyası kullanmayı tercih ettik. 
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        Şekil 6 ve 7de İHA’ya atadığımız görevlerin parkurunu gösterdik. Şekil 6 ilk görevimiz 

olan akrobasi ile keskin manevra kabiliyetini kanıtlayacaktır. Şekil 7 ikinci görevimizin nasıl 

olacağını göstermektedir. Beyaz ile gösterilen çizgiler faydalı yükü bırakmadan önce alanı 

taraması bırakacağı yeri tespit ederken izlediği yol ve siyah ile gösterilen çizgiler ise yükü 

bıraktıktan sonra izlediği yolu göstermektedir. Pistten take off yaptıktan sonra 50m ardından 

80m yükselir ve keşif uçuşu yapar ardından alanı tespit edip irtifayı 20m metreye indirerek 

noktasına paraşüt ve smoke eşliğinde güvenli bir bırakma yapar. 
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2.3 Faydalılık 

İHA’lar günümüzde birçok sektörde kullanılıyor. Yaptığımız araştırmalar sonucu; 

Doğal afetler gibi insan hayatını tehdit eden acil durum bölgelerinde keşif için kullanılıyor.  

Örneğin, 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen deprem 

sonrası 25 dakika içinde deprem bölgesinin ilk görüntülerini 

İHA’lar toplamıştı. Ekip olarak toplum yararına dokunmanın 

yollarını ararken, kara ulaşımının zor olduğu bölgelerdeki 

kuraklık ve açlık gibi sorunlarla mücadelede de 

kullanılabilecek bir İHA tasarladık. İHA’nın faydalı olacağı 

alan lojistik. Zaman, personel ve ekonomik yönden kazanç 

sağlayabilecek fakat lojistik sektöründeki kullanımı, İHA’nın ilgi çekici boyutunu oluşturuyor. 

Tıbbı malzeme ve erzak gibi “hafif” yükler, İHA’larla alıcıların bulunduğu noktaya kadar 

ulaştırılıp teslim edilebilecek. İHA’nın yük bulundurduğu hali şekil 8’de gösterilmektedir. 

2.4 Yenilik 

İHA’nın sürtünme kuvvetini en aza indirmek için Zagi Bruce (uçan kanat) modelini tercih ettik. 

Havada görülebilir olması için smokeun içinde toz gıda boyası kullandık. Ayrıca ülkemizde 

afet anında kullanılmak için üretilen İHA’lar, yer belirleme ve anlık fotoğraf çekip Jandarma 

Genel Merkezi’ne gönderebiliyorlar. Bizim yeniliğimiz hem yeri belirleyip hem de erzak ve 

tıbbi malzeme bırakabilecek bir İHA. Birinci görevimiz ve ikinci görevimiz birbirileriyle çelişen 

kabiliyetler istiyor. Havada sabit kalma ve yavaş uçma bir de keskin manevra kabiliyeti ve 

yüksek hızlı bir uçuş. Biz bu iki unsuru tek bir İHA’da birleştirdik. Afet bölgelerine insani 

yardımların ulaştırılması belki de İHA'nın en çok fayda sağlayacağı özelliği olacak. İHA'ların 

bombaladığı alanlarda yaralar başka İHA'larla sarılmaya çalışılacak. Normalde kullanılan bu 

model, kendi ağırlığının ¼’ü kadar ağırlık taşıyabiliyorken yaptığımız inovasyonlar sonucu 

tam kapasite ağırlık taşıyabilir hale getirilmiştir. Zagi Bruce model İHA’nın üst ve alt 

görüntüsü ektedir. 
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Ayrıca İHA’nın alt sistemlerinde çıkan her hangi bir sorun 

karşısında gövdeyi tamamen parçalayıp sorunu halledip 

yeniden gövde oluşturmak bir hayli emek, zaman ve 

maliyet isteyen bir iş. Gövdeyi parçaladığımız için yeniden 

yapmamız gerekiyor bu da tasarruflu değildi. Ekip olarak 

gövdeye açılır-kapanır kaput sistemi oluşturduk. Alt sistem 

arızasıyla karşılaşıldığı taktirde gövde kaputu açılır, sorun 

giderilip kapak kapatılır sistemi oturttuk. Böylece hem 

gövde içine saklı olan alt sistemlere ulaşımı kolaylaştırdık 

hem de sorun giderilmeye çalışılırken İHA’da olacak 

fazladan malzeme gereksinimi, aerodinamik yapı bozukluğu gibi sorunlardan kurtulduk. 

Ayrıca insani yardım için tasarladığımız İHA’mız çok küçük bir modifikasyonla SİHA’ya 

dönüştürülebilmektedir. Görevde belirtmediğimiz için bu özellikle ilgili bir sunum yapmadık 

ancak denemeleri başarı ile yapılmıştır. İHA’nın altına 2n/s itki gücüne sahip kendi 

tasarladığımız bir roket takılarak hedef vurma denememiz başarı ile gerçekleşmiştir. Bu güç 

10n/s ye kadar arttırılabiliyor. Müsaade edilir ise yarışma ortamında ya da serbest uçuş 

zamanında sergilemekten gurur duyarız. 

2.5 Yerlilik 

 İHA’nın alt sistemleri dışında kullanılan malzemelerin tamamı yerli üretimdir. Çünkü: Alt 

sistemleri oluşturmak için kullandığımız malzemelerin ülkemizde üretimi yoktur. Bu yüzden 

bu malzemeler yurt içindeki tedarikçilerden temin edilmiştir. Sanayi ürünlerinin yerli malı 

olarak kabul edilebilmesi için tebliğe göre aranan şartlardan birisi de ‘’Tamamen Türkiye’ 

de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik 

yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’ de yapılmış olması’’dır. 

İHA’nın kanat, gövde ve winglet tasarımı ekibimize aittir. Bununla birlikte, bırakılacak olan 

faydalı yük, smoke kutusu ve kaput mekanizmasını 3D-yazıcıdan çıkarttık. Faydalı yüklere 

takılan paraşütleri kendi imkânlarımızca geliştirdik. Karşılaştığımız olumsuzlukları kendi 

fikirlerimizce çözüp yeni tasarımlar yaptık ve bunun bir örneğini 2.4’te yer alan Yenilik 

kısmında kaput mekanizması şeklinde görebilirsiniz. 

                  Şekil 11 
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2.6 Sadelik 

İHA’da tasarım olarak abartılı bir görüntü tercih etmemekle birlikte yapısından dolayı iniş 

takımları, kuyruk gibi parçaları kullanmadık. İHA’nın üzerinde bulunan fazla ağırlıklardan 

kaçınmak için testler ve denemeler sonucu pushrodlara bağlı yön vermek amaçlı 2 adet 

servonun yeterli olabileceğine karar verdik. Bırakma mekanizması için ise gövdenin altına 

bağlı 1 adet servo kullandık. Özgün ve net bir tasarım çıkarmak istedik ve bunları sade bir 

sunumla destekledik. Karmaşık bir elektronik sistem kullanmadık. İHA’nın renklerini seçmek 

için yaptığımız denemeler sonucunda, uçuş sırasında uzak mesafede daha rahat 

gözlemlenebilmesi için yüksek karşıtlık oluşturacağını düşündüğümüz sarı ve siyah renklerini 

kullanmaya karar verdik. Mavi rengi gökyüzünde kaybolduğu, beyaz rengi bulutları 

anımsattığı, yeşil rengi estetik durmadığı ve diğer renkleri de takım logomuzla uyum 

sağlamadığı gerekçesiyle tercih etmedik.  

 

                  Şekil 13                                                                                                        Şekil 14 
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2.7 Hakem Takdiri 

  Uçuş videosunu çekmek için bulunduğumuz araziyi kullanırken doğal alana zarar 

vermemek adına etrafta hiç bir atık bırakmadık. İHA’nın yapımında kullandığımız 

malzemelerin bir kısmını geri dönüştürülebilir malzemelerden seçmeye dikkat ettik. Videonun 

çekildiği doğal alanda yaşayan sevimli dostlarımıza minimum seviyede rahatsızlık verecek 

şekilde ve onların yaşam alanlarını işgal etmeden kayıt aldık. İHA’nın yapım amacını insani 

yardım üzerine kurduk. Bırakılacak olan faydalı yüke bağlı; doğaya ve insan sağlığına 

zararsız el yapımı bir smoke geliştirdik. Böylece kullandığımız smoke, sentetik smokeların 

maruz bıraktığı hava kirliliğine sebep olmadığı gibi faydalı yükle birlikte bırakıldığı yerde 

yaşayan biyolojik yaşam formlarına zarar vermemektedir. Yüklere bağlı olan paraşütleri HDP 

(high density polyethylene) maddeden kullandık. Suya bir kimyasal karıştırmıyor ve uzmanlar 

tarafından zararı en düşüğe indirdiği için en tercih edilen plastik çeşididir. Paraşütün çevreye 

ve havaya vereceği zararı minimuma indirgemiştir. İHA’mız VFR şartlarda 1500 metre, IFR 

şartlarda FPV kullanarak 3000 metreye kadar yere 90 derece dikey açı ile overspeed ve stoll 

durumuna girmeden 200 km/s hızda gerçekleştirebilmektedir. Bu raporda ve uçağın 

yapımında koordine çalışan ekibimizin toplu fotoğrafı ektedir.  

 

Şekil 15 
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3. BÜTÇE TABLOSU 

No Talep Edilen Malzeme / Hizmet  Miktar (TL) Gerekçe 

1 Atölye Malzemeleri; Yapıştırıcı, 

Kesici, Kaplama Malzemesi, 

Havya, Silikon Tabancası, 

Tornavida, Pense, Yan Keski, 

Karga Burun vb. 

 

840TL 

Uçağın yapım, tamir ve onarım 

aşamasında kullanılmıştır. 

2 9.8x5 saft 4mm krbn Pervane 23 TL+20,20 TL 

Toplam 43,20 TL 

Eğitim uçağımızda kullanılmak 

üzere alınmıştır(kargo bedeli) 

 

3 Pervane 6x4 3 Adet 75,38 TL İki adet yedek ile birlikte toplam 

üç adet alınmıştır 

4 Mg90s Servo Motor 4 Adet 100,60 TL Uçağa yön vermek ve faydalı 

yükü bırakmak için kullanıldı bir 

adet yedek ile beraber 

5 11.1 V 3S LİPO Batarya 

1350mAh 30C 

148,66 TL Uçağın çalışması için gereklidir 

6 SunnySky R2207 2207 Fırçasız 

Motor 2580kv 3-4S CW 

184,9 TL Pervanelerin dönmesi için gerekli 

7 ESC 60A Brushless Fırçasız 

Motor Hız Kontrol Sürücü 

222,22 TL Uçma eylemini gerçekleştirmesi 

için gereklidir 

8 FlySky FS-i6 2.4GHz 6 Kanal 

ve FS-İA6B Alıcı 

682,4 TL Uçuş kontrolünü gerçekleştirmek 

için alınmıştır 

9 Karbon Fiber Boru 3k-Plain D/İ 

Çap:10mm/8mm 

122,98+ 22,37TL 

Toplam 145,35 TL 

Kanatları güçlendirmek için 

alınmıştır(kargo bedeli) 

10 Hırdavat Malzemeleri 53 TL Yapımında Kullanıldı 

11 Metal Cetvel 1 Metre 42 TL Yapımda Kullanıldı 

12 Toz Gıda Boyası  14 TL Toz smoke yapımında kullanıldı 

13 PT1000 3D Printer 3599 TL Faydalı yük, smoke ve kapak 

aparatı, kanatçıkların basımı için 

kullanılmıştır 

 TOPLAM  6.150,71 TL  

Artan bütçemizin bir kısmı ile İHA’nın üzerine sticker hazırlamayı ve el ile yaptığımız kalkış 

yerine mancınık rampa imalatı için kullanmayı planlıyoruz. 

 


