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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yangın geometrik olarak büyür. Yangınlar, bazı özel durumlar hariç 
(akaryakıt yangınları gibi) başlangıçta küçük olmasına rağmen yangın bileşenlerinin 
özelliklerine bağlı olarak çok hızlı büyümektedir. Başlangıcında bir bardak su ile 
söndürülebilecek bir yangın, ikinci dakikada bir kova su ile üçüncü dakikada bir fıçı su 
ile ancak söndürülebilir [1]. İstanbul İtfaiyesi’nin açıklamış olduğu istatistiklere göre bir 
yangına ortalama 5 dakika 29 saniye süre içerisinde müdahale edilebilmektedir [2]. 
Bununla birlikte, yangının tipi, müdahale edilen yapının özelliği, yangının bulunduğu 
mevki gibi birçok faktör müdahale sürelerini artırmaktadır.  

 
Proje kapsamında yangınlara müdahale süresinin iyileştirilmesine yönelik 

bir çözüm sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında geliştirilecek İHA ile yangına 
daha hızlı bir şekilde ulaşılması, ilk müdahalenin yapılması ve olay yerine gelecek 
ekiplere olay yerinin görüntüsünün aktarılması sağlanacaktır.   

 
Proje detay raporu içerisinde kullanılan malzemeler, imalat ve montaj 

teknolojileri ve maliyete ilişkin detaylar, prototip ürün ve bileşenlerine ilişkin görseller 
ile tasarıma ilişkin çizimler yer almaktadır. 

 
Tasarım ve Montaj: İHA altı kollu olarak tasarlanmıştır. Kollar 

katlanabilir özelliktedir. Kollar açık halde karşılıklı rotorların merkezleri arası mesafe 
140 cm olup, katlandığı zaman ise karşılıklı kollar arası mesafe 80 cm’ye düşmektedir. 
Bu sayede taşıma kolaylığı sağlanmış ve ergonomik bir ürün ortaya çıkmıştır. Gövde, 
ayaklar ve kolların tasarımı solidworks programı kullanılarak yapılmıştır. Tasarım 
detayları ekte yer almaktadır. Gövde ve kollar karbon fiber kompozit malzemeden imal 
edilmiştir. İHA dayanıklılığı oldukça yüksektir.  Gövde, kol ve ayakların CNC Router 
kullanılarak kesim işlemleri yapılmıştır. Montaj için dayanımı yüksek ve sıkı bir şekilde 
bağlantı sağlayan loctite vidalar kullanılmıştır. Kollar arası açısal mesafeler dijital açı 
ölçer kullanılarak 0,1 derece hassasiyetle konumlandırılmıştır. Motorlar ve pervaneler 
prototip üzerine yerleştirilmiştir. Uçuş kontrol kartı ve bağlantıları yapılmış, GPS 
sensörü prototip üzerine yerleştirilmiştir. Prototip İHA’nın bu bileşenler ile ağırlığı 10 
kilogramdır. Prototip üzerine batarya ve ABC tipi 6 kg’lık kuru kimyevi toz içeren 
yangın tüpü yerleştirilecektir. Bu bileşenler ile birlikte İHA için hedeflenen ağırlık 25 
kg’dır.  

 
Yazılım: İHA için kontrol ekipmanında yazılım dahil olarak gelmektedir. 

Yazılım android tabanlı çalışmakta ve Türkçe dil desteği bulunmaktadır. Yazılım, 
Google Haritalar ile uyumlu çalışmaktadır. Google harita üzerinde işaretlenen konuma 
İHA otomatik olarak uçabilmektedir ve uçuş kayıtlarını saklayabilmektedir. İHA 
üzerindeki kamera görüntüleri anlık olarak alınmakta ve kumanda üzerinden takip 
edilebilmektedir.  

 
 

  



Tablo 1: Prototip Ürün Ve Bileşenlerine İlişkin Görseller 
 

  
6 kol taşıyıcı gövdeyi taşımaktadır. GPS (Global Positioning System) 

  
Karbon Fiber Kompozit (CFC) Ön Kamera ve Kamera için Aydınlatma 

  
K++ Uçuş Kontrol Kartı SKYDROID Uçuş Uzaktan Kontrol 

  
Motor ve Pervane Batarya 

  
Yangın Söndürme Tüpü Şarj Cihazı 



(6 Kg Toz) 

 
Uçuş kontrol kartı ile birlikte gelen GPS algılayıcı Çarpma Radarı  ve Yükseklik Radarı 

 

2. Problem/Sorun: 

 Yangın geometrik olarak büyüyen, insan hayatı için oldukça sakıncalı 
durumlara yol açabilecek tehlikeli bir olaydır. Yangına müdahale ne kadar çabuk ve 
doğru bir şekilde yapılabilirse muhtemel etkileri de o denli az olacaktır.  

 
 Yangın ile mücadele kapsamında yangın söndürme ekipleri daha 

önceden belirlenmiş konumlarda 24 saat hazır olarak bekletilmektedir. Yangını 
müdahale eden ve kontrol altına almaya çalışan ekip liderlerinin doğru bir şekilde karar 
alması ancak olay yerine intikal ettikten ve yangını inceledikten sonra mümkün 
olmaktadır. Zira, yangın türünün belirlenmesi, yangının çıktığı fiziki yapının özellikleri 
vb. unsurlar doğru bir şekilde müdahale edebilmek için elzem bilgilerdir. 

  
 Yangına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve söndürme tekniklerine 

önceden karar verebilmeyi sağlamak oldukça önemlidir. Yangına ilk müdahalenin hızlı 
bir şekilde yapılması ve olay yeri görüntülerinin yangın söndürme ekibine hızlı bir 
şekilde aktarılması yangının kontrol altına alınabilmesi ve etkilerinin azaltılabilmesini 
teminen önem taşımaktadır. 

 
 Mevcut yöntemler ile yangına müdahale eden ekiplerin karşılaştığı 

sorunlar olabilmektedir. Çıkan yangın, ekiplerin yer aldığı konumlara yer yer uzak 
kalabilmektedir. Ekipler çıkan yangına ulaşmaya çalışırken trafik yoğunluğundan yavaş 
hareket etmek zorunda kalabilmektedirler. Yine ekipler dar sokaklar ve trafiği tıkayan 
araçlar yüzünden olay yerine geç intikal edebilmektedir. Olay yerine ulaşan ekiplerin 
kullandığı ekipmanlar da müdahale edilecek binanın yüksek bir yapı olması sebebiyle 
yetersiz kalabilmektedir. 

 



  
3. Çözüm  

 
Projemiz yukarıda ifade edilen sebeplerle yangına müdahalede yaşanan 

sorunları bertaraf edebilecek nitelikte yeterli ve etkin çözüm yöntemlerinin 
bulunmaması, önerilen kısmi çözümlerin ise yaygın bir şekilde uygulanamaması 
sebebiyle önerilmektedir.  

 
Önerilen proje ile yangına müdahalenin daha hızlı ve doğru bir şekilde 

yapılabilmesini teminen olay yeri görüntülerinin önceden yangın ekipleri ile 
paylaşılmasını sağlayacak ve ilk müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek 
amaçlanmaktadır. Önerilen projede bir İHA’nın kullanılacak olması; trafik yoğunluğu, 
dar sokaklar ve yüksek yapılarda yaşanan ekipman yetersizliği gibi sorunların etkisini 
azaltacaktır. Kamera ve haberleşme teknolojilerinin kullanılması ekiplere müdahale 
öncesi ön bilgi sağlayacak ve planlamaya yardımcı olacak, olası zaman kayıplarının 
önüne geçilecektir. Aynı şekilde yangın söndürücü bir ekipmanın varlığı da, ilk 
müdahalenin yapılması ve olası kayıpların azaltılmasına yönelik etkiler oluşturacaktır. 

 
İHA projemiz ile yangına hızlı bir şekilde ulaşmak, yangın bölgesinden 

görüntü aktarmak ve müdahale edilebilecek bir pozisyon bulunursa (Kırık cam, çatı 
yangıları, açık arazide çıkan yangılar gibi) üzerindeki tavan tipi yangın söndürme tüpü 
ile belli mesafeden kullanıcının tetiklemesi ile alev üzerine püskürtme yaparak yangını 
söndürmeye çalışmak mümkün olacaktır. 

 
Olay yerine ulaşım otonom olarak yapılabilecektir. Bu sayede pilotaj 

hatalarından doğabilecek olan çarpma, yanlış yöne gitme gibi sorunlar ortadan kalkmış 
olmakta ve pilot kumanda ekranından uçuş bilgilerini görebilmektedir. Otonom uçuş 
için kumanda üzerindeki ekrandan Google haritalar üzerinde konumu seçmek ve uçuşu 
başlatmak yeterlidir. Uçuş süresince İHA üzerindeki kamera görüntüleri kumanda 
üzerinde görünmektedir. Pilot dilerse bu görüntüleri tam ekran yaparak tüm uçuşu ve 
çıkan yangını ekran üzerinden takip edebilmektedir. 

  
Prototip İHA’mız önerilen çözümü hayata geçirebilmemizi sağlayacak 

fonksiyonel bileşenlerden oluşmaktadır. Prototip ürüne ve bileşenlerine ait görseller ilk 
sayfada detaylandırıldığından bu bölümde ayrıca yer verilmemiştir. Prototipe ilişkin 
detaylar aşağıda maddeler haline sıralanmış olup, kullanılan malzemeler ve teknik 
özelliklerine ilişkin bilgiler maliyet tablosu içerisinde verilmiştir. 

 

 Tasarıma İlişkin Detaylar: İHA altı kollu olarak tasarlanmıştır. Kollar 
katlanabilir özelliktedir. Kollar açık halde karşılıklı rotorların merkezleri arası mesafe 
140 cm olup, katlandığı zaman ise karşılıklı kollar arası mesafe 80 cm’ye düşmektedir. 
Bu sayede taşıma kolaylığı sağlanmış ve ergonomik bir ürün ortaya çıkmıştır. Gövde ve 
kollar karbon fiber kompozit malzemeden imal edilmiştir. Hava aracımız elektronik 
devreleri atmosfer şartlarından etkilenmemesi için korunaklı gövde içerisinde 
montelenmiştir. Batarya üzerindeki akımı İHA’ya taşıyan kablolar ark yüzünden 



kirlenen bağlantılardan doğacak akım dengesizliklerinin önüne geçmek için özel altın 
kaplamalı soketler kullanılmıştır. Bu sayede ark oluşumundan kaynaklanan problemler 
giderilmiştir. Montaj için dayanımı yüksek ve sıkı bir şekilde bağlantı sağlayan loctite 
vidalar kullanılmıştır. 

 
 Kamera ve Aydınlatma Sistemi: Prototip üründe 1080 piksel anlık 

dijital görüntü aktarabilen nitelikte bir kamera kullanılmıştır. Kameranın iki yanında 
gece görüşüne imkan sağlayacak aydınlatma lambaları yer almaktadır. 

  

 Uçuş Kontrol Kartı ve Uzaktan Kontrol Ünitesi: Proje kapsamında 
kullanılan uçuş kontrol kartı ve uzaktan kontrol ünitesi ithal üründür. Uçuş kontrol kartı 
İHA üzerinde bulunan motorlar ile iletişimi sağlamakta, motor devirlerinin İHA 
dengesine bağlı olarak değişimini kontrol etmekte ve uzaktan kontrol ünitesi ile birlikte 
İHA’nın kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. 

 

 Motorlar ve Pervaneler: Her bir kolda 1 adet yüksek devirli motor 
kullanılmaktadır. Motorlar ve pervaneler birlikte tedarik edilmiştir. Kollar arası mesafe 
pervanelerin birbirine temasını engelleyecek büyüklüktedir.  Motorlar üzerinde 
motorların durumunu gösterir ışıklı uyarı ledleri bulunmaktadır. Yere paralel bir şekilde 
montajları yapılmış ve vibrasyona bağlı olarak pozisyonlarının korunabilmesi için özel 
bağlantı elemanlarıyla monte edilmişlerdir. 

 

 GPS: İHA üzerinde konum bilgisi işleyen GPS sensörü bulunmaktadır. 
GPS sensörü ile İHA kontrol kumandası üzerinde işaretlenen konuma otomatik olarak 
uçabilmektedir. 

 
 Radarlar: Uçuş güvenliği için İHA üzerinde ön çarpma radarı ve 

yükseklik radarı eklenmiştir. Şehir içinde elektrik iletim hatlarının hala havadan geçtiği 
düşünülürse İHA belli mesafenin üzerinde uçurulmalıdır. İHA üzerinde yükseklik radarı 
sayesinde İHA belli bir yükseklikte coğrafi eğimlerde göz önüne alarak uçmakta ve bu 
engellere çarpmamaktadır. Yine İHA üzerinde bulunan çarpma radarı önündeki 
engelleri algılamakta ve pilota bilgi vermektedir. Otonom uçuşlarda çarpma radarı 
sayesinde İHA engellerin sağından, solundan veya üzerinden geçebilmektedir. 

 
 Batarya/Batarya Yuvası: 22000 mAH 44.4 voltluk bir batarya 

kullanılmıştır. Bataryanın durumuna bağlı olarak İHA kontrol kumandasına ikaz 
vermekte ve ikinci ikaz ile otomatik olarak başladığı konuma güvenli bir şekilde dönüş 
sağlamaktadır. Bataryanın yuvası kızaklı olarak tasarlanacak ve batarya değişiminin 
hızlı bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Batarya 
konumunun gövde altında orta birleştirici ayağın üst kısmında kalacak şekilde 
yerleştirilmesi planlanmaktadır.  

 
 Yangın Söndürme Tüpü/Tüp Haznesi ve Püskürtme Aparatı:  İHA 

üzerinde altı kilogram kimyevi toz taşıyabilen tavan tipi yangın söndürme tüpü 
bulunmaktadır. Tüp bir boru vasıtasıyla yangına müdahale edebilecek şekilde dengeli 



bir şekilde monte edilecektir. Boru kullanılmasının nedeni pervanelerden doğan rüzgâr 
akımının yangın söndürücü tozu dağıtmasını engellemek içindir. Püskürtme işlemi 
kumanda üzerinden tetiklenen bir valf sayesinde olacaktır. Burada amaç yangın 
mahalline dışarıdan bir müdahale olasılığı olduğunda yangını söndürmek, büyük bir 
yangın ise yangının yavaşlatmak ve yangına ulaşmaya çalışan ekiplere zaman 
kazandırmak olacaktır. Söndürme işlemi kumanda üzerinde atanan bir buton ile 
başlatılmakta ve aynı buton ile durdurulmaktadır. Bu işlemler pilot tarafından kumanda 
ekranından görülmekte ve doğru püskürtme açısı belirlenebilmektedir. Tüp kapasitesi 
bir odanın söndürülmesi için yeterlidir. Yangın tüpü bittiğinde İHA iniş yaparak yedek 
tüp hızlıca üzerindeki tüp ile değiştirebilmektedir. Bu da sürekli olarak yangına 
müdahale etme olanağı sunmaktadır. 

 
 

4. Yöntem 
 

İHA projesi birçok kontrolü içermesi gerektiği için zorlu bir projedir. Uçan 
bir nesnenin olası problemlerden düşme olasılığı her zaman vardır. Bu durumu 
engelleyebilmek için tam dolu piller kullanılmalı, yükseklik radarı ve çarpma radarı 
sayesinde düşme olasılıkları azaltılmaktadır. İHA’yı uzaktan kullanılma durumu 
olmasına rağmen mümkün olduğunca görme sınırları içinde kullanılmalıdır. Pil uyarıları 
görmezden gelinmemeli İHA uçuş süresi zorlanmamalıdır.  

 
Uçuş güvenliğinin sağlanmasında denge unsuru önemli bir parametredir. 

İHA’nın dünya yüzeyine paralel olarak programlanması gerekmektedir. Paralellik 
bozulursa İHA’nın kendini hizalaması ve verilen komutları düzgün yerine getirmesi 
zorlaşmaktadır. Bu amaçla, İHA’nın kalibrasyonu için özel bir sehpa hazırlanmıştır. 
Sehpanın üç ayağı vardır ve bu üç ayak sayesinde sehpa yüzeyinin yeryüzüne 
paralelleği sağlanabilmektedir. Sehpa üzerine yerleştirilen İHA’nın kalibrasyonunun 
hızlı ve doğru bir şekilde yapılması mümkün olmaktadır. Belli zaman aralıklarında 
kalibrasyon işlemi yenilenmelidir. 

 
İHA üzerinde bulunan tüm ekipmanlar ve tasarım ağırlık merkezi olarak 

orta noktada ve gövde altına gelecek şekilde tasarlanmıştır. Dengeli tasarım sayesinde 
İHA daha az pil kullanmakta ve olası titreşimden doğan sorunlardan çok az 
etkilenmektedir. 

 
Tüm parçaların montajı için gövde, ayak ve kollar ölçü aletleri kullanılarak 

milimetrik toleranslarla hesaplanmıştır. Bu şekilde özellikle motor ve pervanelerin yere 
paralel olması sağlanmıştır. Bu sayede dengesizlikten doğacak birçok arızanın önüne 
geçilmiş ve İHA kullanım süresi ve ömrü uzatılmıştır.  

 
Ürün prototipi tamamlanmak üzeredir. Proje takvimimize göre 10 Temmuz 

2021 itibariyle test aşamasına geçilecektir. Önerdiğimiz çözüm İHA’dır. İHA hassas bir 
ekipman olduğu için sağlamlık önemlidir. Üzerindeki hareketli parçalar İHA dengesini 
bozabileceği için oldukça hassas ölçümlerle çalışılmıştır. Montaj özenle yapılmış denge 
ölçüleri korunmuştur. İHA kontrolü için oldukça hassas ve hızlı çalışan kontrol kartı ve 



kumanda kullanılmıştır. Kumandanın Türkçe yapılandırılması kullanıcıya kolaylık 
sağlamıştır. Prototip deney sonuçları proje takvimimizde daha önce de belirtiğimiz 
üzere 10 Temmuz 2021 tarihi itibari ile oluşacaktır. Deney sonuçlarında tam dolu uçma 
süresi, güvenli uzak mesafe kullanım dataları, Yangın söndürücü püskürtme kabiliyeti 
ve İHA üzerinde püskürtmenin etkileri, pil değişim ve şarj süreleri, yangın söndürme 
tüpü değiştirme testleri, hava durumuna göre uçuş etkileri üzerine testler yapılacak ve 
datalar sunulacaktır. Şu an İHA görsellerde de görüleceği üzere ana montaj işlemleri 
bitmiş durumdadır. Pil değişim kızağı ve yangın söndürme borusu tasarımı ve montajı 
devam etmektedir. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Projemiz yangın söndürme çalışmalarına destek olarak geliştirilmektedir. 

İHA’ların yangın söndürmek için kullanılmasına yönelik ülkemizde ve dünyada benzer 
çalışmalar yer almaktadır. Ancak çalışmalar Ar-Ge niteliğinde olup, ticari bir ürün 
bulunmamaktadır. İHA çözümü yangın müdahalelerinde ana unsur olmaktan oldukça 
uzaktır. İHA çözümleri yardımcı unsur olarak kullanılmaktadır. Yardımcı unsur 
olmalarına rağmen yangının büyümesini engelleyebilmekte ve yangına müdahale 
edecek ekibe çok değerli zaman kazandırabilmektedir.  Yaptığımız araştırmalarda 
İHA’ların yangın söndürme amacıyla daha çok görüntüleme aracı olarak kullanıldığı 
görülmüştür. Proje konusu ürünün yangın söndürücü ile donatılmış olması bir 
avantajdır.  

Yardım çağrısında bulunan kişinin mobil cihazından alınan koordinat bilgisi 
ile hızlı bir şekilde hava aracı otonom olarak görevlendirilebilecek ve uçuş seyri anlık 
görüntüsü ve konum bilgisi harita üzerinden görülebilecektir. İstenilen bir anda otonom 
uçuş sonlandırılarak yarı otomatik pilot yardımı ile güvenli manuel sürüşe 
geçilebilecektir. Görev tamamlandıktan sonra tek bir komut ile cihazın kalkış yaptığı 
noktaya gelmesi ve güvenli iniş yapması sağlanabilecektir.  

 
Proje konusu ürünümüzün İHA1 seviyesinde olması planlanmaktadır. (25 

kg ve altı.) Bu şekilde kullanım yeri ve alanları oldukça geniş olacaktır ve pilot eğitimi 
kolaylaşacak uçuş güvenliği artmış olacaktır. 

 
6. Uygulanabilirlik 

 
Projenin prototip aşaması tamamlandıktan sonra tanıtımı ile ilgili faaliyetler 

başlatılacaktır. Prototip İHA ile uygulama videoları çekilecektir. Dijital ortamda ve 
basılı olarak ürün kullanım kitapçığı hazırlanacaktır. Ürün kullanımı için online ve yüz 
yüze eğitimler planlanacaktır. Ürün kullanımı ve alternatif kullanım alanları ile ilgili 
özet ve detay medya içerikleri oluşturulacaktır. Bu çalışmalar başta belediyeler olmak 
üzere, arama kurtarma ekipleri, yüksek katlı binaların yönetimleri, AVM yönetimleri vb 
kurum, kuruluş ve kişiler ile paylaşılacaktır. 

Talep doğrultusunda canlı deneme gösterimleri yapılacaktır. Dünyadaki ve 
ülkemizdeki medya kuruluşlarına dijital içerikler gönderilecektir. Sosyal medya 
üzerinden ilgili kuruluşlara ve teknoloji yayını yapan kişi ve kuruluşlara detaylı bilgi 



verilecektir. Bunların dışında kendi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda 
tanıtımlar yer alacaktır. 

 
Tanıtım işlerini yapabilmek için takımımız tarafından bir organizasyon 

kurularak Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimleri oluşturulacaktır. Bu birimler yukarıda 
bahsedilen çalışmaları yürütecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde prototip ürünün oluşturulması esnasında aşağıda gösterilen harcamalar 
yapılmıştır. Tedarik süreci tamamlanan giderler “G”, tedarik süreci devam edenler ise 
“T” ile gösterilmiştir. 
 
Tablo 2: Maliyet Unsurları 

No Malzeme Durum Adet Fiyat 
Ara 

Tutar 

Nakliye  
Dahil 
Fiyat Vergi Tutar 

1 Skydroid H12 12 Kanal 2,4 GHz (Kumanda) G 1 3534,61 3534,61 4342,21 706,922 5049,132 

2 JIYI K++ V2 Uçuş Kontrol Kartı + Radarlar G 1 7996,03 7996,03 8119,24 1599,206 9718,446 

3 400x500 mm tam 3K Karbon Fiber G 1 498,84 498,84 3846,45 99,768 3946,218 

4 TATTU 22000 mAh 44.4 V (Pil) G 1 8000 8000 0 0 8000 

5 EV-PEAK U5 + 2400W 30 A LiPo/LiHv (Şarj Cihazı) G 1 8000 8000 0 0 8000 

6 Hobbywing X6 Drone Motoru  Pervane ve 30mm  G 6 1135,8 6814,8 9814,8 1362,96 11177,76 

7 Amass AS150U 70 A bakır kaplama erkek/dişi fiş G 6 156,1 936,6 936,6 187,32 1123,92 

8 M3 Alüminyum Standoff Hex Spacer 120mm G 6 40 240 240 48 288 

9 M3 Alüminyum Standoff Hex Spacer 50mm G 4 20 80 80 16 96 

10 EFT 12S 480A Büyük Akım Güç Dağıtım Panosu PDB G 1 544,28 544,28 544,28 108,856 653,136 

11 AS150U Sabit Koltuk G 1 54,52 54,52 54,52 10,904 65,424 

12 Amass AS150 Altın Kaplama Muz Fiş 7mm G 1 13,27 13,27 13,27 2,654 15,924 

13 
25 mm CNC İşleme Alüminyum Alaşımlı Boru 
Kelepçesi G 10 14,99 149,9 149,9 29,98 179,88 

14 İniş Takımı Alüminyum Alaşımlı Tee Tripod 25x25 G 16 89,96 1439,36 1439,36 287,872 1727,232 

15 XT90S Anti Kıvılcım Konnektörü - Male G 6 70,42 422,52 422,52 84,504 507,024 

16 Şok Emici 20x25 mm Sünger G 4 27,17 108,68 108,68 21,736 130,416 

17 Alüminyum Alaşımlı Karbon Boru - Açılı Tutrucu G 4 46,43 185,72 185,72 37,144 222,864 

18 25mm Karbon Fiber Boru - Ayaklar İçin G 10 90,14 901,4 901,4 180,28 1081,68 

19 Dış 30mm İç Çap 27mm Karbon Fiber Boru - Kollar İçin G 10 90,14 901,4 901,4 180,28 1081,68 

20 Katlanır Kol Aparatı 30mm G 6 111,76 670,56 670,56 134,112 804,672 

21 Kolları Gövdeye Tutturma Aparatı G 12 80 960 960 192 1152 

22 CNC Kesim  G 1 2000 2000 2000 0 2000 

23 Yangın Söndürme Tüpü G 2 500 1000 1000 0 1000 

24 Yangın Söndürme Ekipmanı G 1 1000 1000 1000 0 1000 

25 Test Maliyetleri T 1 5000 5000 5000 0 5000 

26 Jeneratör  T 1 3000 3000 3000 0  3000 

  TOPLAM             67021,41 

 G- Gerçekleşen Maliyet        

 
T - Tahmini Maliyet 
Tablo TL para birimi üzerinden oluşturulmuştur        

 



 Tablo 3: Faaliyet- Zaman Planı 

  

 
Tablo 3’de ise proje faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşılmıştır. 

Gerçekleşen faaliyetler “G”, henüz gerçekleşmeyen faaliyetler ise “M” ile 
gösterilmiştir. 

 
Benzer ürünlere ilişkin maliyet / fiyat detayı bulunmamaktadır. Ürüne 

yönelik en yakın ürün olan Zirai ilaçlama İHA’ları bilgiler bulunmaktadır. Bu İHA’ların 
da satış fiyatları 140.000 (yüzkırkbin) TL ve üzerinde olup özelliklerine göre fiyatlar 
değişmektedir. Prototip ürüne yönelik geliştirme maliyetimiz şu an  işçilik hariç 67.000 
(atmışyedibin) TL’dir. Prototip ürünün imalatına başlamadan önce ön gördüğümüz 
40.000 (kırkbin) TL maliyet hedefimizi % 60 oranında aşmaktayız. Bu durum kur 
değişiklikleri ve Pandemi kaynaklı lojistik maliyetlerinin ciddi oranda artmasından 
kaynaklanmaktadır.  

 
Prototip ürün maliyetlerinin seri üretim maliyetlerine oranla yüksek olduğu 

aşikardır. Hali hazırda ithalat yetkimiz olmadığı için ürün bileşenlerine bir miktar daha 
fazla harcama yapmak zorunda kalmaktayız. Ürünün ticarileşmesi söz konusu 
olduğunda bir girişimci olarak işletme kurulması gerekecektir.  Seri üretim şartlarına 
bağlı olarak maliyetlerin azalacağı öngörüldüğünde söz konusu ürünün karlılığının da 
makul bir seviyede kalacağını öngörüyoruz. 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
 

Proje fikrinin kullanıcıları ; Belediyeler ve bağlı itfaiye birimleri, belli bir 
büyüklükteki sitelerin yönetimleri, AVM yönetimleri, ilgili devlet teşkilatları ve arama 
kurtarma kuruluşları olarak sıralanabilir. Bunun dışında yurtdışı benzer kurum ve 
kuruluşlar ihraç ürünlerimiz için hedef kitle oluşturmaktadır.    

 
9. Riskler : 

 
Proje prototip aşamasında malzeme tedariki ile ilgili olarak Pandemi 

şartlarından dolayı zorlandık. Ancak, alternatif tedarikçiler ile bağlantılar kurarak 

Başlangıç 
Tarihi 

Durum Proje Faaliyetleri 
20 Nisan 2021 G Gövde parçalarının tasarımı ve 3D çizimine başlanması 
30 Nisan 2021 G Malzemelerin sipariş edilmesi ve tedariki 
30 Mayıs 2021 G CNC İşlemeler 
10 Haziran 
2021 

G Gövdenin montajı 
20 Haziran 
2021 

G Elektronik ekipmanların montajı ve senkronizasyonu 
30 Haziran 
2021 

G Bilgisayar ortamında gerekli ayarların yapılması, yazılım alt destek programlarının 
uyarlanması 

10 Temmuz 
2021 

M İlk test uçuşu 
20 Temmuz 
2021 

M Tatbikat ortamında test uçuşu 
30 Temmuz 
2021 

M Kanıt – Tatbikat videolarının çekilmesi 
Ağustos 2021 M Yarışma hazırlıkları için son kontroller 

G – Gerçekleşti    M  - Gerçekleşmedi 



tedarik sürecini yürüttük. Bu şekilde proje faaliyet zaman planlamasında öngördüğümüz 
şekilde devam ediyoruz. Şu an itibari ile prototip için malzeme sorunumuz 
bulunmamaktadır. 10 Temmuz 2021 tarihinden sonra test uçuşları ve veri toplama 
işlemleri yapacağız. Testler için ilgili makamlardan izin almamız gerekiyor. İzin 
konusunda çıkacak problemleri aşmak için farklı bölgelerde başvuru yaparak olası izin 
vermeme ya da öngördüğümüz tarih dışı zamanlar için alternatif yerler belirliyoruz.  

 
Püskürtme sisteminin İHA uçuş dengesini bozma durumuna karşı farklı 

aparatlar ile oluşabilecek sorunu çözmeye çalışacağız. 
 
Testler için prototipin düşmesi riskine karşı alçak seviyelerde testleri 

gerçekleştireceğiz. İHA alçak seviyelerde zarara uğramayacaktır. Alçak seviyedeki olası 
düşüşlerde sadece pervane kırılması yaşanmaktadır. Bunun içinde gerekli yedek pervane 
sayısını artıracağız.  

 
Test alanında elektrik enerjisi bulunmayacaktır. Bu sorunu çözmek için 

yeterli güçte bir jeneratör kullanacağız Böylelikle kısıtlı zaman için aldığımız izinde 
daha fazla test yaparak kullanım dataları elde edeceğiz. 

 
10. Kaynaklar : 

 
[1] http://itfaiye.ibb.gov.tr/tr/istatistikler.html 
[2] Yangın ve Kazalarla Mücadele Eğitim Kitabı – İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, sf.21 
 



11. Ekler :  

 
Gövde Tasarımı 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gövde Tasarımı 2 
 


