
 

                                               1 

 

 

7. ULUSLARARASI 

 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI 

DETAYLI TASARIM VİDEOSU HAZIRLAMA KILAVUZU 

Son teslim tarihi: 7 Temmuz 2022 

 

-AÇIKLAMA- 

 

Detaylı tasarım videosu her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde 

bulundurularak hazırlanmalıdır.  

Video başlangıcında aşağıda gösterilen tablo belirtilmelidir. 

 

TAKIM ADI:  

TAKIM ID: 

TAKIM KAPTANI ADI SOYADI: 

TAKIM KAPTANI ÜNİVERSİTESİ: 

ARAÇ TÜRÜ:  SABİT KANAT  /  DÖNER KANAT / VTOL 

KATEGORİ:            SABİT KANAT                                    DÖNER KANAT 

(Not: VTOL İHA’lar sabit kanat kategorisinden katılım sağlayabilir.) 

 

1.DETAYLI TASARIM VİDEOSU 

İHA ile ilgili tasarım sürecinin detaylandırıldığı, temel görev gereksinimlerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik tasarım ve üretim süreçlerinin bulunduğu, hava aracı alt 

sistemlerinin performans özelliklerinin gösterildiği, tasarım ekibi organizasyonu ve görev 

alanlarının tanıtıldığı şema, tasarım sürecindeki ana ve alt iş paketlerinin tanımlandığı çizelge, 

hava aracı ve alt sistem konfigürasyonlarına ait detaylı çizimlerin ve hava aracının test uçuşları 

ve görev performansının yer aldığı, açık, anlaşılır bir dille, hazırlanmış videodur.  

Detaylı tasarım videosu, uçuş bölümü ve tanıtım bölümü olarak iki bölümden oluşan tek bir 

videodur.  
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Video; 

➢ Yüksek ışık alan ortamda HD çözünürlükte çekilmeli,  

➢ MP4 formatında olmalı 

➢ En fazla 150 MB büyüklüğünde ve uçuş bölümü en fazla 2 dakika olmak üzere en fazla 

on beş (15) dakika olabilir. 

➢ Hızlandırma işlemi uygulanmamalıdır. 

Video haricinde yazılı bir rapor istenmeyecektir. 

1.1 UÇUŞ BÖLÜMÜ 

Bu bölümde başvuran takımlar yarışmaya katılacakları sabit, döner kanat ve VTOL İHA’nın 

 

• Kalkış, uçuş manevraları ve iniş görüntüleri kesintisiz olarak bulunmalıdır. Düzenleme 

işlemi yapılmamalıdır.  

• VTOL İHA dikey kalkıştan sonra sabit kanat manevralarını da göstermelidir. 

• En fazla 2 dakikalık görüntü içermelidir.  

• Uçuşlar İHA’nın tasarımı kolayca ayırt edilebilecek bir uzaklıktan kaydedilmeli ve uygun 

bir çözünürlükte olmalıdır.  

• Kurallar doğrultusunda hazırlanmış uçuş videosu olmadan ve/veya uçuş videosunda 

hava aracı başarısız uçuş sergileyen takımların tanıtım bölümleri değerlendirilmeye 

alınmaz ve yarışmadan elenir. Uçuş bölümünden başarısız olan takımların itirazları 

kabul edilmez. 

 

1.2 TANITIM BÖLÜMÜ 

Bu bölümde, başvuran takımların yarışmaya katılacakları sabit, döner kanat veya VTOL İHA 

ile ilgili aşağıdaki başlıkları açıklayacak şekilde bir video hazırlaması gerekir. 

• Video başlıkları tanıtım videosunu değerlendirmeyi kolaylaştırılması için gerekli olup 

ilgili başlıklara yapacağınız içerik çekimleri takımların yeteneklerini ortaya çıkarması 

için sınırlandırılmamıştır.  

• Video çekimlerinde ışık kaynağının konumuna dikkat edilerek yüksek çözünürlükte 

kaliteli video çekimi yapılması,  videolarının değerlendirilmesi için önem arz etmektedir.  

• Her bir başlık videoda aşağıda verilen sıra ile anlatılmalı ve ilgili başlıklar anlatılırken 

video içerisinde hangi başlığın anlatıldığı alt yazı ile belirtilmelidir.  

• Her bir başlığa ayıracağınız süre ile ilgili bir sınır bulunmamakla beraber uçuş bölümü 

ile birlikte en fazla 15 dakikalık görüntü içermelidir.  
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• Anlatılması gereken başlıkların içeriklerinden beklenen asgari isterler ilgili başlık altında 

yazılmış olup çekeceğiniz videolarda önemli gördüğünüz hususlar takım tarafından 

belirlenerek videoda anlatımı sağlanabilir. 

• Aşağıdaki başlıklar yıl içerisindeki çalışma detaylarını da içereceği için takım 

üyelerinden en az bir kişinin video ve fotoğraf çekimlerinde görevlendirilmesi tavsiye 

edilir. 

1.2.1. Takım Organizasyonu 

Bu başlık altında sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın tasarım sürecindeki görev dağılımı 

kaptanı, varsa pilot ve takım üyelerinin tanıtımını içeren bilgiler verilmelidir.   

1.2.2. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Bu başlık altında sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın nihai tasarımında oluşturulan 

boyutlandırma, ağırlık ve denge ile ilgili bilgi verilmelidir. Ayrıca, ağırlık ve denge tablosu  

göreve göre oluşturulmalıdır. Bunun için örnek olarak verilen Tablo A ve Tablo B kullanılabilir. 

 

Tablo A. sabit, döner kanat veya VTOL İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu 

No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet Toplam Ağırlık 

(gram) 

1     

2     

 TOPLAM    

 

Tablo B. sabit, döner kanat veya VTOL İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 

(gram) 

X 

uzaklığı  

(mm) 

Y 

uzaklığı  

(mm) 

Z uzaklığı  

(mm) 

1      

2      

 TOPLAM     

 

Tablo B’de yer alan X, Y ve Z uzaklıklarının verildiği referans merkezi ve eksenler 

tanımlanmalı, şekil ile gösterilmelidir. Kütle merkezine yönelik bilgilerin verilmesi 

beklenmektedir. 
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1.2.3. Gövde - Mekanik Sistemlerin İmalatı ve Montaj Süreci 

Bu başlık altında İHA’nın şase, gövde ve mekanik sistemlerin tasarımı ile ilgili bilgiler verilmeli, 

sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın imalatı ve montajı ile ilgili yıl içerisinde biriktirilen 

videolardan kesitler birleştirilerek anlatılmalıdır. Hazır sistem şase ve gövde kullanmak yerine, 

özgün tasarım için gerçekleştirilen yöntem ve faaliyetler kanıtlayıcı içerikle bu bölümde 

açıklanmalıdır. Hareket kontrol elemanları, uçuş kontrol yüzeyleri, iniş takımları ve benzeri 

bileşenlerin mekanik ayrıntıları verilmelidir. 

Ayrıca aşağıda listelenen isterler için teknik çizimler verilmeli ve gerekli açıklamalar 

yapılmalıdır. Aşağıdaki ayrıntılara, teknik çizim standartları gözetilerek yer verilmelidir: 

- Üç (ön, sağ ve üst) görünüş ve perspektif görünüş çizimi (ölçülendirilmiş) 

- Yapısal konfigürasyon çizimleri 

- Sistem yerleşimi (ekipman, bileşenlerin iç – dış yerleşimi) 

1.2.4. Aerodinamik, Kararlılık ve Kontrol Özellikleri 

Hava aracı gereksinimlerinin belirlenmesi, bu gereksinimlerin karşılandığını gösteren 

aerodinamik analizlerin yapılması ve elde edilen sonuçların grafiklerle desteklenerek 

aktarılması gerekmektedir. Taşıma, sürükleme, moment gibi aerodinamik karakteristiklerin 

elde edilme yöntemi açıklanmalıdır. Örnek olarak kanat profili veya pervane seçimi, 

analitik/deneysel/sayısal yolla elde edilmiş aerodinamik katsayıların ilgili açılarla ve 

katsayılarla değişim grafikleri verilebilir.  

Ayrıca sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın kararlılık analiz sonuçları verilmeli ve kararlı 

uçuşa sahip olduğu gösterilmelidir. Hava aracı hareket kontrol elemanlarının uygun olarak 

tasarlandığı ve üretildiği aktarılmalı, ilgili ayrıntılar verilmelidir.  

1.2.5. Görev Mekanizması Sistemi  

Bu başlıkta görev mekanizması elemanlarının gösterimi, tasarım/imalat görsellerinin ve 

boyutlarının aktarılması teknik kontrol bakımından önem taşımaktadır. Videoda aktarılan görev 

mekanizmasından farklı bir mekanizma ile yarışma öncesi yapılacak teknik kontrole giren 

takımlar elenecektir. Bunun yanında kurallar kitapçığında aktarılan fonksiyon gereksinimlerini 

karşılamayan mekanizmaların teknik kontrolü geçemeyeceği de özellikle dikkate alınmalıdır. 

Videoda görev mekanizması sistemi çalıştırılarak gösterilecektir. Gösterimi, temsili bir görev 

uçuşu şeklinde yaparak mekanizmanın yakınına konulmuş bir kamera veya yerde uçuş 

yapmadan da İHA üzerinde anlatabilirsiniz.  
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1.2.6. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri Entegrasyon Süreci 

Bu başlık altında sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın elektrik, elektronik, kontrol ve güç 

sistemleri ile ilgili detaylı mimari, tasarım, çizim gibi bilgiler verilmelidir. Örnek olarak; kontrol 

ve kablolama şeması, güç ve sigorta bağlantı şeması, hareketlendiriciler (servo), motorlar ve 

diğer bileşenlerin özellikleri verilmelidir. Uçuşun – görevin otonom yapılması ile ilgili yöntemin, 

adımların ve ilgili ayrıntıların verilmesi beklenmektedir. Elektrik elektronik, kontrol ve güç 

sistemleri ile ilgili malzemelerin entegrasyonu ve montajı ile ilgili yıl içerisinde biriktirilen 

videolardan kesitler birleştirilerek anlatılmalıdır.  

• Güç, sigorta, haberleşme, algılama, kamera, kontrol ve navigasyon gibi elektrik ve 

elektronik unsurların montajının,  

• Elektronik donanımların montajında ve bağlantılarında kullanılan yöntem lerin, 

• Şasiye bağlantı şekilleri ve montaj sırasında alınan tedbirlerin, 

• VTOL araçlar için dikey uçuştan yatay uçuşa geçişi sağlayan elektronik donanımların, 

video ile anlatımı sağlanabilir.  

1.2.7. Emniyet Özellikleri 

Uçuş emniyetine özel önem verilmesi gerekmektedir. İHA’da yer verilen emniyet analizleri ve 

değerlendirmeleri belirtilmelidir. Sistemde kullanılacak sigortanın ve devre kesicinin 

gösterilmesi ve özelliklerinin anlatılması beklenmektedir. Uçuş emniyeti için alınan önlemler 

belirlenecek ve arıza emniyet sisteminin (fail-safe)  çalıştığı gösterilecektir. 

1.2.8. Otonom Görev Sistemleri 

Bu başlık altında sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın göreve yönelik sistemin mimarisi, 

kullanılan bileşenler, sensör, donanım, yazılım, algoritmalar vb. ile ilgili bilgi verilmelidir.  

1.2.9. Uçuş Performans Parametreleri 

Bu başlık altında sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın, farklı görevler ayrı ayrı olmak üzere, 

uçuş – görev performans hesaplamalarının tablolar ve grafikler ile aktarılması beklenmektedir. 

Gerekli güç ayrıntıları, batarya kapasite gereksinim hesabı, batarya kapasitesinin belirlenmesi, 

stall hızı, maksimum hız, havada kalma süresi, hava aracının dönüş yarıçapı ve manevra 

performansı gibi bilgilerin aktarılması beklenmektedir.  

Performans ölçütleri, prototip üretimi gerçekleştirilen İHA’nın ne kadar başarılı olduğunu 

sayısal verilere dayalı olarak ölçme ve değerlendirmemizi sağlayan değerlerdir. Örnek bir 

performans ölçütü olarak “Toplam Uçuş Ağırlığı (kg)” verilebilir. Bu ölçüt aynı zamanda bir 

tasarım kısıtıdır. Çünkü toplam uçuş ağırlığı en fazla 4 kg olarak sınırlandırılmıştır. Bir başka 

performans ölçütü olarak “Görev-1 Tamamlama Süresi (sn.)” veya 
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katılacağınız kategoriye bağlı olarak “Görev-2 Hedef İsabet Oranı (%)” veya “Görev-2 Su 

Bırakma Alanına Dökülen Su Miktarı (gr)” olarak verilebilir.  

Bir İHA’nın karmaşık tasarımı ve çok disiplinli yapısı üzerinde pek çok performans ölçütü 

ayrıntılı bir şekilde tanımlanabilir.  

1.2.10. Alt Sistem Testleri ve Performans Sonuçları 

Bu başlık altında İHA üzerinde kurulu bulunan kritik alt sistemlerin çalışma testlerinin sonuçları 

belirtilmelidir.  

Yapılabilecek testler arasında; 

• Güç (Batarya) tüketim testi, 

• İtki testleri, 

• Şase dayanıklılık testleri, 

• Failsafe testleri, 

• Görev sistemlerinin testleri, 

vb. sayılabilir. Yapılabilecek testlerin tipleri, sayıları ve özellikleri takımlar tarafından 

belirlenmelidir. Sonuçlar okunaklı tablo ve grafikler üzerinden video üzerinde anlatımı 

sağlanarak paylaşılabilir. 

1.2.11. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Bu başlık altında sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın tasarımında kullanılan malzemelerin 

ve ekipmanların listesi, miktarları ve maliyetleri verilmelidir. Bu amaçla ürün dağılım ağacı 

yaklaşımına göre hazırlanacak bir gösterim (Tablo-1’de görüldüğü gibi) verilmelidir. Videoda 

aşağıda doldurulacak ve video gösterilecek olan tablodaki malzemelerin İHA üzerinde nasıl 

kullanıldığı aktarılmalıdır. 

Tablo 1. İHA malzeme maliyet tablosu 

No Parça Adı Birim Fiyatı (TL) Miktarı Toplam Fiyatı (TL) 

1     

2     

 TOPLAM    

1.2.12. Detaylı Tasarım ile Kavramsal Tasarım Karşılaştırılması 

Bu başlık altında sabit, döner kanat veya VTOL İHA’nın kavramsal tasarım raporunda belirtilen 

tasarım modeli ile Detaylı Tasarım Video süreci sonucunda üretilen gerçek ürünün görsel 

olarak karşılaştırılmasının yapılarak farklar hususunda genel bir bilgi verilmesi beklenmektedir. 

Kavramsal olarak tasarlanan ancak gerçeğe dönüştürülemeyen veya değiştirilen detaylar ve 

bunların gerçekleştirilememe sebepleri anlatılmalıdır.  
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Ayrıca, kavramsal olarak tasarlanmamış ancak sonradan gerçek tasarıma ilave edilmek 

zorunda kalınmış tasarım detayları da video ile gösterilebilir. Değişiklik yapılmasa bile bu başlık 

altında belirtilmelidir. 

1.2.13. Uçuş Testlerinden Kısa Görüntüler 

Bu kısımda takımların uçuş testi yaparken çektikleri videolarından derledikleri kısa çekimleri, 

yaşadıkları başarılı ve başarısız anları, görev denemesi çalışmaları vb. çekimlerin gösterilmesi 

beklenmektedir. 

1.2.14. Yerlilik Kapsamındaki Çalışmalar  

Bu başlık altında yerlilik kapsamında yapılacak olan çalışmaların anlatılması beklenmektedir. 

Yerlilik kategorisi zorunlu olmamakla beraber takımların yeteneklerini açığa çıkarmak adına bu 

alanda görev teşvik puanı ve ödülü verilecektir. Yerlilik başvurusu detaylı tasarım videosu 

yükleme döneminde başvuru sisteminde bulunan yerlilik formunda hangi başlıklardan katılım 

sağlanacağı işaretlenerek yapılır. 

 

Yerlilik ödülünün değerlendirilmesi için dört (4) ana başlık bulunur. Bunlar; 

➢ Oto Pilot Kart tasarımı ve Yazılımı 

➢ Kumanda Tasarımı ve Yazılımı  

➢ ESC Donanım Tasarımı ve Yazılımı 

➢ Fırçasız (Brushless) Elektrikli Motor Tasarımı ve Uygulamasıdır. 

 

Takımların kurallar kitapçığında belirtildiği şekilde varsa yerli yazılım/donanım ve parça 

geliştirme ile ilgili çalışmalarını da bu başlık altında anlatmaları beklenmektedir. Yerlilik 

kategorisi için yazılım kodları, kart çizim dosyaları (yanında ayrıca kodların kütüphane 

dosyaları, açıklama satırları dahil), elektronik kartların uygulanmış detaylı fotoğrafları ve varsa 

üretim yapılan diğer parçaların detaylı fotoğrafları PDF olarak kaydedilerek şifresiz açılabilecek 

bir RAR dosyası içerisine atılmalıdır. RAR dosyası herkesin erişebileceği Google drive vb. bir 

platforma şifresiz yüklenmeli, linkin ve yerlilikle ilgili hangi başlıklardan katılım sağlandığı, 

takım adı ve takım ID bulunan bir dilekçeye yazılmalı, takım kaptanı tarafından imzalanarak, 

taratılmalı iha@tubitak.gov.tr adresine iletilmelidir. Ayrıca detaylı tasarım videosu yükleme 

döneminde https://www.t3kys.com/tr/ adresinde oluşturulan yerlilik formunda, hangi 

başlıklardan katılım sağlandığı işaretlenmeli ve link aynı şekilde başvuru sistemine 

yüklenmelidir.  

 

 

mailto:iha@tubitak.gov.tr
https://www.t3kys.com/tr/
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2.VİDEO VE TASARIM DÜZENİ 

Bu başlık altında çekilen videonun kurallar kitapçığında bulunan şekil şartları ve detaylı tasarım 

videosu hazırlama kılavuzu video çekme ve yükleme kurallarına uygun şekilde yapılıp 

yapılmadığı değerlendirilerek puanlama yapılacaktır. Bu başlık altında şekil şartları 

değerlendirilecek olup, şekil şartları için en fazla 20 puan kesilir. 

 
3.VİDEO ÇEKME ve YÜKLEME KURALLARI 

Videoda, takımlara adil bir değerlendirme ortamı oluşturmak amacıyla süre konusunda 

sınırlamalar getirilmiştir. Videolar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Kavramsal 

tasarım raporunda anlatılanlar, detaylı tasarım videosuna kadar değiştirilebilir. Detaylı tasarım 

videosunda yapılan değişikliklerin neden yapıldığının açıklanması beklenir. Ancak yapılacak 

değişikliklerin İHAnın yapısal özelliklerini değiştirmemesi gerekir. Puan tablosunda belirtilen 

“2.VİDEO VE TASARIM DÜZENİ” başlığı altında şekil şartları değerlendirilecek olup, şekil 

şartları için en fazla yirmi (20) puan kesilir. 

 

Videonun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir: 

 

• Video, yüksek ışık alan ortamda HD çözünürlükte, MP4 formatına çekilmelidir. 

• Yarışma takviminde belirtilen tarih aralığında bir çevrimiçi video platformuna 

yüklenmelidir. Çevrimiçi platforma yüklenen video isminde “Uluslararası İHA 

Yarışması, Takım Adı ve Takım ID belirtilmelidir. Video linki https://www.t3kys.com/tr/ 

başvuru sistemine yüklenmelidir. 

• Belirtilen tarihte video yüklemeyen takımlardan birinci hazırlık desteklerinin tamamının 

iadesi istenebilir. 

• En fazla 150 MB boyutunda olmalıdır. 

• Uçuş bölümü en fazla 2 dakika olacak şekilde tanıtım bölümü ile birlikte tek bir video 

halinde birleştirilmeli ve video toplam 15 dakikayı geçmemelidir.  

• Uçuş bölümü olmadan ve/veya uçuş bölümünde hava aracı başarısız uçuş sergileyen 

takımların tanıtım bölümleri değerlendirilmeye alınmaz ve yarışmadan elenir. Uçuş 

bölümünden başarısız olan takımların itirazları kabul edilmez. 

• Videodaki seslerin anlaşılır olması gerekmektedir. 

• Videolarda intihal, kopyalama vb. etik ihlalinin tespiti durumunda, rapor 

değerlendirilmeye alınmaz ve takım yarışmadan elenir. 

• Kullanılacak olan şema ve görseller takımın kendine ait özgün tasarımlarını içermelidir. 

İnternet ortamında bulunan hazır şema ve görseller kullanılmamalıdır. 
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• Videoda kullanılacak tablo ve grafikler okunaklı görsellerle yansıtılmalıdır. 

 
4.VİDEO DEĞERLENDİRME PUANLARI 

Göndereceğiniz videoda yapılacak puanlama dağılımı aşağıda verilen şekilde olacaktır. 

BAŞLIK PUAN 

1. DETAYLI TASARIM VİDEOSU 80 
   

1.1 UÇUŞ BÖLÜMÜ Geçti/Kaldı 

  

1.2 TANITIM BÖLÜMÜ 80 

1.2.1 Takım Organizasyonu 
5 

1.2.2 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 
5 

1.2.3 Gövde - Mekanik Sistemlerin İmalatı ve Montaj Süreci 
10 

1.2.4 Aerodinamik, Kararlılık ve Kontrol Özellikleri 
5 

1.2.5 Görev Mekanizması Sistemi 
5 

1.2.6 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri Entegrasyon Süreci 
10 

1.2.7. Emniyet Özellikleri 
5 

1.2.8 Otonom Görev Sistemleri 
5 

1.2.9 Uçuş Performans Parametreleri 
5 

1.2.10. Alt Sistem Testleri ve Performans Sonuçları 
5 

1.2.11 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 
5 

1.2.12. Detaylı Tasarım ile Kavramsal Tasarım Karşılaştırılması 
5 

1.2.13. Uçuş Testlerinden Kısa Görüntüler 
5 

1.2.14. Yerlilik Kapsamındaki Çalışmalar 
5 

   

2.VİDEO VE TASARIM DÜZENİ 20 

TOPLAM 100 

 


