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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Başkent Üniversitesi AIR PARSY takımı tarafından tasarlanacak olan İHA’nın orman 

yangınlarını ve kaçak ağaç kesimini önlemek amacıyla kullanabileceği düşünülmektedir. İHA 

üzerine sabitlenecek bir kamera sayesinde İHA sürekli olarak hedeflenen alanı devriye gezecek 

ve olası bir tehlike durumunda yetkili birimlere haber vererek orman yangını ve kaçak ağaç 

kesimi gibi kötü durumların önüne geçilmesini sağlayacaktır. İHA’nın ön kısmında hareketi 

engelleyecek düz yapılardan ve İHA’nın mukavemeti düşürecek köşeli tasarımlardan 

kaçınılmıştır. İHA tasarımımız Şekil-2’de gösterildiği gibi 4 kollu ve 4 motorlu olarak 

düşünülmüştür.Şasinin X tipinde olması planlanmıştır. Bunun temel nedeni bu tip şaselerde 

ağırlık merkezini tam ortada tutmak daha kolaydır ve X tipinin fiziki yapısı gereği havada uçuş 

esnasında daha çevik olacaktır. Ayrıca X tipinden dolayı gövdenin rüzgâr sürtünmesi H tipi 

tasarımlara göre daha az olacağı öngörülmektedir. Tasarlayacağımız İHA’nın, orman 

yangınlarının erken tespiti ve kaçak ağaç kesiminin tespiti görevlerini yerine getirebilmesi için 

geleneksel görüntü işleme yöntemleri ile derin öğrenme yöntemlerinin kullanılması 

hedeflenmektedir. Günümüz literatüründe görüntü işleme alanında özellikle, Evrişimsel Sinir 

Ağı(Convolutional Neural Network-CNN) gibi çok katmanlı yapılar, görüntü gibi büyük 

boyutlu verilerin işlenmesinde son zamanlarda en popüler algoritmalardan biri olmuştur. Bu 

projede CNN algoritması görüntüleri sınıflandırma amacıyla kullanılacaktır. Örneğin, 

kameradan elde edilecek görüntülerden bölgede oluşabilecek en ufak bir yangının tespit 

edilmesini ya da kesici bir aletin saptanmasında dolasıyla kaçak orman kesiminin erkenden 

bildirilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir. Python programlama dili ile CNN algoritması 

oluşturulması hedeflenmektedir. Öncelikle proje amacına uygun CNN mimarisinin 

tasarlanması planlanmaktadır. Projenin gidişatına göre görüntü işlemede kullanılacak 

algoritmada değişiklikler olabilecektir. Projemizde tasarlayacağımız İHA, önceden belirlenmiş 

olan bölgede devriye uçuşları yapacaktır. Bu devriye uçuşlarının tamamen otonom şekilde 

yapılması planlanmaktadır. İHA üzerindeki RF alıcı  verici, sahip olduğu uçuş kontrol kartı ve 

sensörler sayesinde gönderilen kordinatlara, özgün uçuş kontrol kartı(yetiştirilebilmesi 

durumunda) ve özgün otonom uçuş yazılımı ile veya seçilen hazır uçuş kontrol kartına bağlı 

olarak uçuş yazılımıyla otonom olarak gidecektir. Taranması beklenen bölgenin koordinatlarını 

yer istasyonu ile haberleşip aldıktan sonra uçuş algoritmasındaki rotaya bağlı olarak devriyesine 

başlayacaktır.  Uçuş kontrol kartı seçimi için 3 alternatifimiz bulunmaktadır. Bunlar Pixhawk, 

DJI NAZA M V2 ve tasarlamayı planladığımız özgün uçuş kontrol kartıdır. Şuanki planlarımız 

Pixhawk üzerine kuruludur. Pixhawk, açık kaynak kodlu yazılım ve Mission Planner yardımcı 

programı ile kolay kurulum imkanı özelliklerine sahiptir. Harici eklenecek çoğu sensör ile 

uyumludur ve kendi içerisinde sahip olduğu jiroskop, manyetometre, barometre ve gps sistemi 

sayesinde stabil bir uçuş sağlamaktadır. 32 bit mikrodenetleyici içerir ve bu sayede işlem gücü 

yüksektir. DJI NAZA M V2 sahip olduğu üst düzey GPS özelliği ile ön plana çıkmaktadır. 

Yazılım ve firmware kurulumu çok kolaydır ve aynı zamanda bir dizi uçuş konfigürasyonu için 

destek sağlar. Ancak diğer uçuş kartlarına nazaran biraz daha pahalıdır. Ayrıca açık kaynak 

kodlu yazılıma sahip olmadığı için daha az özellik sunmaktadır. Tam sürümüne sahip 

olunmadığı takdirde eklenti ve aksesuarları desteklemez. Bu bahsedilen sebeplerden dolayı 

mimarimizde Pixhawk kullanılması düşünüldü. Bunun yanısıra Arduino+Xsens MTi-7 
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ikilisiyle bir özgün uçuş kontrol tasarımı üzerine çalışılmaktadır. Bu tasarlanacak kartın yarışma 

tarihine yetişmesi durumunda mimarimizde uçuş kontrol kartı olarak kendi tasarımımızı 

kullanmayı hedeflemekteyiz. AIR PARSY üzerinde konum tespiti ve tahmini için jiroskop, 

manyetometre, barometre, ivme ölçer gibi sensörler kullanılacaktır. Haberleşme modülü olarak 

XBee modülü kullanılması planlanmaktadır. XBee modülü X-CTU programı ile kullanılabilir. 

X-CTU programı XBee konfigürasyonlarını yapabileceğimiz ve bilgisayar üzerinde 

haberleşmeyi gerçekleştirebileceğimiz bir programdır. Bu programı kullanarak modül 

adreslemesini yapacak ve modüllerimizin birbirleriyle haberleşmesi sağlanacaktır. Modülü 

bilgisayara bağlamak için hem XBee Usb modüllerini hem de Arduino üzerinden XBee shield 

kullanılabilir.  Görüntü için ise Raspberry Pi kamera modülü ve buna ek olarak 5Ghz bir anten 

kullanarak görüntünün yer istasyonuna gönderilmesi hedeflenmektedir. Şimdiki 

çalışmalarımızda elimizde 7.4V LiPo 2800 mAh 35C-2S bulunduğundan bu pil kullanılması 

planlanmaktadır. Fakat AIR PARSY’nin konfigürasyonunda yapılacak değişikler 

doğrultusunda ağırlık da göz önünde bulundurularak pil kapasitesinin arttırılması ya da 

azaltılması değerlendirilecektir. Bataryanın sisteme bağlantısında sigorta kullanılarak batarya 

sistemleriyle ilgili herhangi bir sorun olmasında kolayca devreden bağlantısı kesilebilecektir. 

Bu sayede ekipmanların zarar görmesi engellenecektir. AIR PARSY üzerinde Emax XA2212 

12V DC 980KV Fırçasız Motor kullanılması planlanmaktadır. Motor 9.5~15.1A arasında akım 

çekmektedir. Pilimiz 2S LiPo pil olduğu için bu değerleri göz önünde bulundurarak 20A ESC 

seçimi yapılmasını düşünmekteyiz. AIR PARSY üzerinde yapılacak değişikliklere göre ya da 

yapılacak testlere göre de bu seçimlerde güncellemeler yapılabilir. 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde yangın çıktıktan sonra yangının tespiti ve söndürülmesi için gerek İHA gerek 

helikopter olmak üzere birçok hava aracı bulunmaktadır ancak bu araçlar yangını erken 

evrelerde tespit edememektedir. Proje de en önemli iyileştirme yangın çıkmadan veya ilk anda 

tespit yapılmasıdır. Böyle bir avantajın sağlanması için kullanacağımız algoritma sayesinde 

yangın çıkabilecek noktalar tespit edilip ilgili birimlere bildirilecektir. Bunun haricinde yasadışı 

ağaç kesimlerinin İHA ile görüntülenip tasarlayacağımız algoritma ile gerekli birimlere haber 

verilecektir. 

3. Çözüm: 

Orman tahribatlarını önlemek için getirdiğimiz çözüm önerisi ormanların üstlerinde insansız 

hava aracı devriyeleri oluşturmaktır. Bu sayede orman yangınlarını ve yasadışı ağaç kesimlerini 

engellemektir. Tasarlamış olduğumuz İHA’nın alt kısmında bir kamera bulunacaktır. Bu 

kamera sayesinde aracımız ormanlar üzerinde devriye görevleri yaparak henüz küçük çapta 

başlayan yangınları hızlı bir şekilde tespit edecektir. Tespit ettikten sonra ise gerekli merkezlere 

ihbarda bulunacaktır. Aynı zamanda kendi geliştirmeyi hedeflediğimiz görüntü işleme 

yazılımları sayesinde hava aracımız devriye görevi yaptığı esnada olası yasa dışı ağaç kesimi 

durumlarında yine aynı kamera üzerinden algılanıp görüntü işlenecektir. Burada görüntü işleme 

yazılımının çalışmasında bazı nesneleri algılanabilmesi çok önemlidir, kişilerin elindeki testere, 

balta vb. kesim araçları görüldüğünde ihbarlar koordinat halinde yetkili merkezlere 

bildirilecektir. Projemiz toplumun ve doğanın en büyük sorunlarından biri olan Orman 

tahribatını engellemeye yöneliktir ve çözüm bulduğu temel konu orman yangınlarının ve yasa 

dışı ağaç kesimlerinin erken tespit edilip henüz küçük boyutlardayken bu zararın önünün 

geçilmesidir. 
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4. Yöntem 

Belirtilen soruna çözüm olarak tasarlanacak insansız hava aracı, sorun olması muhtemel 

herhangi bir bölgeyi otomatik olarak tarayabilmesini ve sorunu otomatik olarak tespit etmesini 

sağlayacak alt sistemler ile donatılacaktır. Her sistem içerisinde farklı alanlardan birçok farklı 

bilimsel teknik ve yöntem içeren uygulamalar bulunacaktır. Aracımızın otonom bir şekilde uçuş 

gerçekleştirmesi ve belirlenen bölgeyi taraması için otonom uçuş kontrol sistemi 

geliştirilecektir. Sistem, yer istasyonundan aldığı talimatlar( taranacak bölge, irtifa limitleri vb.) 

doğrultusunda hava aracındaki motorları kontrol ederek aracı otomatik şekilde kumanda 

edecektir. Hava aracındaki 4 motor 6 eksende serbest hareket imkanı verdiğinden motorlar 

aracılığı ile tam kontrol mümkün olacaktır. Aynı zamanda kontrol sistemi, alınan ve uygulanan 

talimatların çevresel etmenler(rüzgar vb.) tarafından etkilenmesine de engel olacaktır. Sistem 

genel olarak her hareket ekseni ve uçuş parametresi için ayrı çalışan PID(oransal-integral-

türevsel) kontrolör kombinasyonlarından meydana gelecektir. Sistemin uygun şekilde 

konfigüre edilmesi ve kalibrasyonu için araç bilgisayar ortamında fiziksel olarak modellenecek 

ve kontrol sistemi geliştirilecek olan modeller üzerine kurulup test edilecektir. Aracın taradığı 

bölgede ortaya çıkabilecek herhangi bir yangın, yasadışı ağaç kesim faaliyeti vb. sorunu 

otomatik olarak tespit edebilmesi için araç serbest hareket kabiliyetine(gimbal) sahip bir 

kamera ile donatılmıştır. Yangın veya insan gibi unsurların tespiti ve sınıflandırılması için 

kameradan alınacak verilerin görüntü işleme tabanlı bir makine öğrenmesi algoritmasından 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde gözlemlenen durumun tam anlamıyla aranan sorun 

olduğu da doğrulanabilecektir. Bu işlem için oluşturulacak yazılımsal algoritmanın bir 

Evrişimsel Sinir Ağı olarak oluşturulması düşünülmektedir. Evrişimsel Sinir Ağları, giriş 

olarak resim veya video karelerini alan, bu girdilere çeşitli filtreler uygulayarak veriler elde 

eden ve bu verilere göre işlem yapan yapay sinir ağı algoritmalarıdır. Uygun bir veri seti 

üzerinden programlanarak sistemimize uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak daha 

verimli veya uygun bulunması durumunda farklı görüntü işleme tekniklerinin kullanılması da 

ihtimal dahilindedir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz AIR PARSY, orman yangınlarını ve kaçak ağaç kesimlerini erkenden tespit edip, 

gerekli birimlere haber vermek üzere tasarlanacaktır. Orman yangınlarının tespiti için 

tasarlanan birkaç İHA projesi hali hazırda bulunmaktadır. Örneğin, çıkan orman yangınlarını 

söndürebilen itfaiye İHA, Aser Teknoloji’nin tasarlamış olduğu orman yangını İHA’sı bizim 

projemize benzer projeler olarak şuanda piyasada yer almaktadır. AIR PARSY, itfaiye İHA’nın 

sunacağı yangın söndürme işlevini sahip değildir. Aksine yangın çıkmadan erken tespit 

algoritmasına sahiptir. Bu sebeple bu örnekteki benzerinden ayrılmaktadır. Aser Teknoloji’nin 

tasarlamış olduğu İHA projesi ise sahip olduğu özellikler ve hizmet etmiş olduğu amaçlar 

doğrultusunda bizim projemizin benzeri durumundadır. Aser Teknoloji’nin projesi görüntü 

işleme algoritmaları ile otonom olarak yangını tespit edebilmekte, haberleşme teknolojileri 

sayesinde gerekli birimlere haber verebilmektedir. Aynı zamanda yangını söndürebilmektedir. 

Bizim projemizi bahsetmiş olduğumuz bu projeden ayıran en temel özellik ise geliştirilmiş yerli 

ve milli algoritmalarla hem yangın hem de yasadışı ağaç kesimini erkenden tespit edilip gerekli 

birimlere bildirilmesidir. Bu bildirimler yine karşılaştırmış olduğumuz projedeki gibi elektronik 

haberleşme teknikleri ile gerçekleştirilecektir. 
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6. Uygulanabilirlik 

Belirtilen sorunlara çözüm olarak geliştirmeyi planladığımız İHA hayata geçirilirken, bu alanda 

çalışmalar yapmış firmalar incelenerek bu firmaların yaptığı çalışmalar üzerinde ne gibi 

yenilikler ve geliştirmeler yapılabileceği, bu ve buna benzer fikirlerle yola çıkılıp başarısız 

olmuş çalışmalar incelenerek ne gibi yanlışlardan kaçınılacağı analiz edilip çalışmalarımız 

gerçekleştirilmektedir. Otonom uçuş ve görüntü işlemeyle alakalı yazılımdaki yenilikler ve 

geliştirmeler tamamen AIR PARSY takımı tarafından yazılacaktır. Mevcut şartlar altında, 

İHA’ların kullanım alanlarının çoğalması ve ormanlar gibi geniş alanlara sahip bölgelerde insan 

gücüyle yangının erken tespitinin ve kaçak ağaç kesimi gibi faaliyetlerin tespitinin zor olması 

İHA’ların bu alanda ticari değerlerinin artacağı düşünülmektedir. Uygulanabilirlikteki mevcut 

riskler, İHA’nın yer istasyonu ile haberleşmesinde kopukluklar olması, yer istasyonuna hatalı 

haber ulaştırılması ve İHA ağırlığı-batarya güç optimizasyonun doğru yapılamamasıdır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje için gerekli malzeme ve bunlara ait ortalama fiyatlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 
Tablo 1-Sipariş listesine ait tablo 

Proje maliyeti toplam da 5140 TL’dir. Maliyet, tasarlanacak İHA da uçuş ve görevler için 

gerekli her şey (otonom kalkış, otonom iniş, otonom görevler gibi)  yazılım yoluyla yani 

otonom olarak yaptırılırsa kumanda maliyeti çıkarılabilir ve özgün uçuş kontrol kartı yarışma 

tarihine yetişirse Pixhawk PX4 maliyeti toplam maliyetten düşülebilir. Tasarlanacak İHA diğer 

geliştirme aşamasındaki İHA’lardan yazılım yönüyle farklı olduğundan maliyet yaklaşık olarak 

diğer İHA’lar ile aynıdır. Aser Teknoloji tarafından geliştirilmiş İHA’dan daha küçük olması 

ve yangını söndürmek amacıyla faydalı yük taşımaması sebebiyle maliyeti daha düşüktür. 

MALZEMELER FİYAT

Arduino UNO R3 150 TL

RASPBERRY Pİ 3 B+ KOMBO KİT 460 TL

EMAX XA2212 980KV 95 TL (4 adet)

HOBBYWING SKYWALKER 20A ESC 90 TL (4 adet)

PROFUSE 7.4V 2S LİPO BATARYA 2800 mAh 185 TL

SKY RC LİPO ŞARJ ALETİ 180 TL

F450 GÖVDE 70 TL

1045 KARBON KATKILI PERVANE SETLERİ 50 TL

RADIOLINK AT9S 1115 TL

XBEE PRO 400 TL

PİXHAWK PX4 AUTOPILOT PIX 2.4.8 32 BİT+GPS 1200 TL

5.8G 200 mW KABLOSUZ VERİCİ ALICI SETİ 230 TL

F450 AYAK 60 TL

RASPBERRY Pİ 3 KIZILÖTESİ KAMERA MODÜLÜ 300 TL

TOPLAM 5140 TL



6 

 

 
Tablo 2-Proje planına ait tablo 

Proje planına bağlı olarak parasal yönden harcamalar haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi 

aşamasında Arduino UNO R3, Xbee Pro ve 5.8G 200mW Kablosuz Alıcı Verici Seti, devre 

tasarımı aşamasında Emax XA2212 980KV, Hobbywing Skywalker 20A ESC, ProFuse 7.4V 

2s LiPo Batarya 2800 mAh ve SKY RC LİPO Şarj Aleti, otonom uçuş aşamasında Pixhawk 

Px4 ve RadioLink AT9S, görüntü işleme aşamasında Raspberry Pi 3 ve Raspberry Pi 3 kamera 

modülü, mekanik tasarım aşamasında ise F450 gövde ve 1045 pervane seti alınarak 

yapılacaktır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

İHA’mız hizmet sunulacak sektöre göre modifikasyonlar içerecektir. Orman yangınlarını ve 

kaçak ağaç kesimini engellemek amacıyla tasarlamayı düşündüğümüz İHA’nın potansiyel 

müşterileri ülkemizde yerel belediyelere ait itfaiye müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri 

Genelkurmay Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kurumlardır. Yurt 

dışında ise ülkemizdeki müşterilerimizin karşılığı olan kurumlardır. 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek olası unsurlar (riskler) şu şekilde belirlenmiştir:  

 Ürünün tam olarak istenilen ile örtüşmemesi, 

 Bütçenin aşılması, 

 Ürün performansında düşüklük, 

 Kaynakların temini konusunda sorun yaşanması, 

 Proje sonuna zamanında varamamak, 

 Hava şartlarının beklenmedik düzeye ulaşması, 

 İHA’nın yer istasyonuyla haberleşmesinin kesilmesi, 

 İHA test aşamasındayken yaşanabilecek kazalar. 

H1 H2 H3 H4 H1 H2 H3 H4 H1 H2 H3 H4

1-ELEKTRONİK SİSTEMLER

A-HABERLEŞME SİSTEMLERİ X X X X X

B-DEVRE TASARIMI X X X X X

C-BATARYA SİSTEMLERİ X X X X

2-OTONOM UÇUŞ SİSTEMİ

A-OTONOM UÇUŞ X X X X X X X X X

B-GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE HEDEF TESPİTİ X X X X X X X X X

C-ÖZGÜN UÇUŞ KONTROL KARTI ÇALIŞMALARI X X X X X X X X

3-MEKANİK TASARIM

A-GÖVDE ÇALIŞMALARI X X X

B-İTKİ VE AKIŞ HESAPLARI X X X X

C-GÖVDE İYİLEŞTİRMELERİ X X X X X X

4-UÇUŞ TEST

1-ELEKTRONİK SİSTEMİN TEST EDİLMESİ X X X X

2-MEKANİK SİSTEMİN TEST EDİLMESİ X X

3-YER İSTASYONUN TEST EDİLMESİ X X

4-UÇUŞ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI X

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
AKTİVİTELER
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Tablo 3-Proje risklerine ait tablo 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Enes Karakaya  

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Enes Karakaya 
Elektronik Sistemler, Otonom Uçuş 

Sistemi 

Başkent 

Üniversitesi 

2020 Xsens Ürünleriyle 

Tasarım Yarışması 

Onur Çölgeçen 
Elektronik Sistemler, Otonom Uçuş 

Sistemi 

Başkent 

Üniversitesi 

2020 Xsens Ürünleriyle 

Tasarım Yarışması 

Melih Özüdoğru Mekanik Tasarım, Uçuş Test 
Başkent 

Üniversitesi 

2020 Xsens Ürünleriyle 

Tasarım Yarışması 

Özdemir Ata Ayyıldız Otonom Uçuş Sistemi, Uçuş Test 
Başkent 

Üniversitesi 

2020 Xsens Ürünleriyle 

Tasarım Yarışması 

Mert Kulen Mekanik Tasarım 
Başkent 

Üniversitesi 

2020 Xsens Ürünleriyle 

Tasarım Yarışması 

Selin Şeker Otonom Uçuş Sistemi 
Başkent 

Üniversitesi 
Yok 

Serdar Kaya Otonom Uçuş Sistemi 
Başkent 

Üniversitesi 
Yok 

Alperen Yürük Otonom Uçuş Sistemi 
Başkent 

Üniversitesi 
Yok 

Tablo 4-Proje ekibine ait tablo 

11. Kaynaklar  

-Unmanned Aerial Vehicle (UAV) based Forest Fire Detection and monitoring for reducing 

false alarms in forest-fires S.Sudhakar, V.Vijayakumar, C. Sathiya Kumar V. Priya, Logesh 

Ravi, V.Subramaniyaswamy  

-Image fire detection algorithms based on convolutional neural networks Pu Li, Wangda 

Zhao 

-https://www.robimek.com/arduino-tabanli-quadcopter-kontrol-projesi/ 

-https://uavturkey.tubitak.gov.tr/assets/2018_iha_egitim_rifat_benveniste_baris_gokce.pdf 

PROJENİN RİSKLERİ
RİSK DEĞERİ 

(OLASILIKxETKİ)
OLASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bütçenin aşılması 8 (4x2)
Projenin yapımına başlamadan önce düzgün bir bütçe planlaması yapılmalıdır ve o plana uyarak hareket 

edilmelidir.

İHA test aşamasındayken yaşanabilecek kazalar. 5(1x5) Test ortamının maksimum güvenli olacak şekilde belirlenmesi.

Kaynakların temini konusunda yaşanılabilecek 

sorunlar.
2 (2x1) Projenin aksamaması adına her parça için birden fazla tedarikçiyle görüşülmesi.

8(2x4)

Ürün performansında düşüklük 8(2x4)
Üründe istenilen performansı elde edebilmek için; üretim sırasında ürün, devamlı olarak testlere tabii 

tutulmalıdır. 

Hava şartlarını beklenmedik düzeye ulaşması 1(1x1)
Projenin üretim ve test aşamasında farklı hava koşullarına tabii tutularak olası sorunlar ortadan 

kaldırılabilir.

15(3x15)

8(2x4)
Testlere başlamadan önce tüm yazılımsal ve donanımsal kısımlar kontrol edilebilir.Her şey tamam 

olduğunda test yapılmalıdır ve acele edilmemelidir.
İHA test aşamasındayken yaşanabilecek kazalar

İHA’nın yer istasyonuyla haberleşmesinin kesilmesi

Ürünün tam olarak istenilen ile örtüşmemesi
Ürünün üretimine başlamadan önce proje planı yapılmalı, ürünün istenilen işlevleri yerine getirip 

getirmediği her aşamada kontrol edilmelidir.

Proje sonuna zamanında varamamak 9(3x3)
Projeye başlamadan önce paydaşlar arasında görev dağılımı yapılmalı ve buna uygun olarak bir zaman 

çizelgesi hazırlanmalıdır.

İHA’nın bu tarz bir problem de yerine sağlıklı dönüş yapmasını sağlamak için haberleşme kesilmesi halinde 

yer istasyonunun koordinatlarına geri dönüş yapması programlanabilir.

https://www.robimek.com/arduino-tabanli-quadcopter-kontrol-projesi/
https://uavturkey.tubitak.gov.tr/assets/2018_iha_egitim_rifat_benveniste_baris_gokce.pdf
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EK-AIR PARSY’ye ait görüntüler 

  
                     Şekil 1-İHA’nın üstten görünüşü 

 
                       Şekil 3-İHA’nın alttan görünüşü 

 
               Şekil 5-Gimbal ve kameraya ait çizim 

                            Şekil 2-İHA’nın önden görünüşü 

           Şekil 4-İHA’nın sağ-ön çaprazdan görünüşü 


