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 Karayolları trafik yoğunluğu, 
trafik kazaları bilgileri, yol 
kusurları, heyelan, çığ vb. 
engelleyici sorunların tespiti, 
kamulaştırma sınırı içerisindeki 
yol ağına yapılan izinsiz 
yapıların tespitini yapmak. 



  Yol yapılması düşünülen iki nokta arasında 
en uygun yol güzergâhı belirlemesi, 
karayollarında yapılan yol bakım ve 
onarım çalışmalarının takibi, trafik işaret 
levhalarının durumu ve yeni trafik levhası 
olması gereken yerlerin tespiti, yol boyu 
ağaçlandırma çalışmalarının yapılması 
gereken yerlerin tespiti ve belediyelerin 
ihtiyacı olan yol bilgilerinin toplanması 
kullanılacaktır. 



 KGM yerine getirmekle yükümlü olduğu 
görevleri ekiplere gelen ihbarlarla yada kara 
araçları ile yapılan rutin kontrollerle yerine 
getirmektedir. 





 Karayolları onarım ekiplerine 
karayolları hakkında süratli ve 
doğru bilgi verilebilecek ve olası 
kazaların önüne geçilecektir. Ayrıca 
KGM tarafından kullanılan bu İHA 
ile KGM'nin hızı ve etkinliği 
artacaktır.  Yukarıda bahsedilen 
görevler için harcayacağı zaman ve 
maliyet önemli oranda düşecektir. 



 1. TASARIM OLARAK KARBONFİBER 
ÇUBUKLAR ÜZERİNE X ŞEKLİNDEKİ 
TASARIM 









 1. tasarımda motor hız kontrolu, 
yönelim, tam dolu pil ile havada kalma 
süresi, uçuş kontrol kartına optimum 
kontrol parametrelerinin yüklenmesi, 
motorların verimi, esc kartlarının 
kontrolü , kumanda cevaplarının 
kontrol edilmesi, trim ayarlarının 
yapılması, donanıma ait bütün 
parçaların test edilmesi  sağlanmıştır. 





 2. tasarım sert plastiğin ağırlığı artırmasından 
dolayı havada kalış süresi kısalmıştır. Ayrıca 
İHA yatay olarak seyrüsefer yapamadığı için 
havada kalış süresini kısaltan ikinci etken 
olmuştur. 



 3. tasarım, 1. ve 2. tasarımda elde edilen veriler 
ışığında dikey iniş kalkış ve yatay seyrüsefer 
yeteneğine sahip havada kalma süresi uzun bir 
tasarıma karar verilmiştir. 



 Erciyes Ünv. Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi model uçak atölyesinde bulunan 
CNC strafor kesme makinesi yardımıyla 
dikdörtgen kalıp şeklindeki straforların 
istenilen boyutta kesilerek kanat elde edilmesi 
sağlanmıştır. Aşağıda küp şeklindeki strafor 
görülmektedir. 







 İHA da kontrol kartı olarak KK2 multi rotor 
kontrol bord kullanılmıştır. Genel özellikleri: 

 Boyut:  50.5mm x 50.5mm x 12mm 
Ağırlık:  21 gram  (Inc Piezo buzzer) 
IC:  Atmega644 PA 
Gyro / Acc:  6050MPU InvenSense Inc .  
Otomatik seviye:  Evet 
Giriş Voltajı:  4.8-6.0V 
AVR arabirimi:  standart 6 pin.  
Alıcıdan gelen sinyal:  1520us (5 kanal) 
 





 Kullanılan pervane  motor takımı MT2213-
935KV MultiStar Motor ve Pervane Combo 
10x4.5 CW / CCW  

 935 kv gücünde fırçasız DC motor 

 

 





 GO PRO HERO 3 MARKALI YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP KAMERA 



 İHA’DA FUTABA 10 J MODELLİ KUMANDA 
VE  FUTABA ALICI KULLANILMIŞTIR. 



 C# PROGRAMI KULLANILMIŞTIR. 





















 Gerçekleştirilen İHA ile KGM ihtiyaçlarını 
karşılayacak, hızını artıracak ve maliyetlerini 
azaltacak bir sistem elde edilmiştir. Yapılan 
İHA başlangıç seviyesinde bir İHA olduğu için 
geliştirmeye açıktır. Eklenecek donanım ve 
yazılımlarla KGM'nın ve KGM ile çalışan 
kurum ve kuruluşların üslendikleri vazifelerin 
daha etkin ve nitelikli olarak yerine 
getirebileceklerdir. 



 Günümüzde kullanımı her geçen gün artan 
görüntü ve haberleşme teknolojilerinin bir 
araya getirilmesi ile yapılabilecek birçok 
uygulama vardır. Bundan dolayı İHA 
sistemleri üzerinde çalışma alanları 
genişletilmeli ve bu sistemler yeni projelerde 
daha etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Böylece 
gelecekte sayıları günümüzden çok daha fazla 
olacak olan İHA sistemlerinde ülkemizin 
önemli bir yer edinmesi sağlanacaktır. 



 






