
• Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü bünyesinde 
dönerkanat insansız hava aracı 
Bilkopter (BilecikMultikopter) 
projesine 2012 yılında başlanmıştır. 

 
• Proje kapsamında lisans ve lisansüstü 

öğrencileri ile birlikte dört/altı/sekiz 
rotorlu açık kaynak kodlu dönerkanat 
insansız hava araçları üzerine çalışmalar 
yürütülmektedir. 
 

• 2012 yılından itibaren yürütülen 
çalışmalarda çok sayıda ulusal ve 
uluslararası konferans yayını, lisans ve 
yüksek lisans tezleri ve çeşitli bilimsel 
projeleri yapılmıştır. Halen devam 
etmekte olan yüksek lisans ve doktora 
tez çalışmaları bulunmaktadır. 

Bilkopter İHA Kullanım Alanları 
 

• Askeri,  
• Akademik,  
• Zirai İlaçlama,  
• Trafik Kontrolü,  
• Yangınla Mücadele,  
• Sinemacılık Sektörü, 
• Hedef tespiti ve takibi,  
• Kargo taşıma ve teslimat, 
• Haritalama, 
• Kaçak yapılaşma tespiti, 
• Vahşi yaşam takibi, 
• Sınır Güvenliği Kontrolü,  
• Arama kurtarma işlemleri, 
• Havadan video/fotoğraf çekimi, 
• Spor faaliyetlerinin yönetilmesi ve 

izlenmesi 
 



İnsansız hava araçlarının özellikle dış 
ortam uçuşlarında parametre ayarlarının 
yeterince iyi bir şekilde ayarlanamaması 
durumunda çeşitli sorunlar ile 
karşılaşılmakta, yaralanmalar ve kazalar 
meydana gelebilmektedir.  
 
Bu gibi sorunları ortadan kaldırma ve 

uçuş öncesinde farklı rotor sayısındaki 
dönerkanat insansız hava araçlarının 
kontrol parametrelerinin ayarlanabilmesi 
için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 
2014-02.BİL.03-01 nolu İnsansız Hava 
Aracı Test Düzeneğinin Tasarımı ve 
Gerçekleştirilmesi  isimli proje çalışması 
Eylül 2016 sonunda tamamlanmıştır. 
Geliştirilen test düzeneği prototipi için 
patent alınması hedeflenmektedir. 

Bilkopter Test Düzeneği 
 

Dönerkanat insansız hava araçlarının test 
çalışmaları için tasarlanan test düzeneği 
"Jiroskop (Gyroscope) Modeli" esas 
alınarak hazırlanmıştır.  
Geliştirilen dönerkanat İHA test 

düzeneğinde içi içe geçmiş olan üç çember 
birbirlerine rulmanlar ile tutturulmuş olup,  
iç kısımda bulunan çembere monte edilmiş 
olan Bilkopter isimli hava aracının dönme, 
yalpalama, yunuslama ve yükselme/irtifa 
manevraları bu düzenek yardımı ile test 
edilmiştir.   



Döner Kanat İnsansız Hava Araçları 
için Akıllı ve Otonom Şarj Sistemi 

Geliştirilmesi 
Tübitak 1001 Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme Programı 
kapsamınca 2017 yılında başvurusu 
yapılması düşünülen proje önerisi üç 
kısımdan oluşmaktadır: 
 
• Dönerkanat İHA için akıllı enerji 

takip/öngörü sistemi ve şarj iniş 
noktasına dönüş sistemi 

• Dönerkanat İHA için görüntü temelli 
otonom iniş/kalkış sistemi 

• Dönerkanat İHA için batarya şarj sistemi 

Yenilenebilir Enerji ile Çalışan Yerden 
Kumandalı İnsansız Hava Aracı 

Tasarımı 
Tübitak 1001 Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme Programı 
kapsamınca 2017 yılında başvurusu 
yapılması düşünülen proje önerisi üç 
kısımdan oluşmaktadır: 
 
• SolarBilkopter üzerinde fotovoltaik 

elektrik üretim panelleri için çerçeve 
tasarımı 

• SolarBilkopter üzerindeki LiPo bataryanın 
şarjı için kontrol devresi tasarımı 

• SolarBilkopter için yer şarj istasyonu 
tasarımı 

Dönerkanat İHAlar için Engellerden 
Sakınma ve Çarpışma Önleyici Özel 
Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri 

Hareketli Platformlara İniş 
Yaptırabilen Otomatik Uçuş 

Kontrol Sistemleri 

Dönerkanat İnsansız Hava 
Aracının Windows Kinect  

Sensörü Kullanılarak  Kontrolü 


