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1. DETAY TASARIM ÖZETİ(20 PUAN)  

1.1.  Sistem Tanımı (2 PUAN) 

Hava aracımız hem karada, hem havada güvenli bir şekilde seyredebilen bir “Uçan Araba” 

olarak tasarlanmıştır. Uçan arabamız senaryoda belirtilen şehirler arasın da nüfusun kalabalık 

olduğu ve yoğun trafik problemlerinin yaşandığı alanda emniyetli ve güvenli bir şekilde ulaşımı 

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarım yapılırken şehirdeki iklim şartları, taşıyabileceği yük 

miktarları ve aracın yüksekliğinin ne kadar olması gerektiği senaryoda belirtilen şartlar dikkate 

alınarak karar verilmiştir. Şehir içerisinde yoğun trafikte hastaneye ve diğer merkezlere ulaşım 

4 saat kadar bir zamanı alabilmektedir. Buda hasta veya yaralı bir insana ulaşmak için gerçekten 

uzun bir zaman almaktadır. Bunun için tasarladığımız uçan arabanın “Uçan Ambulans” göre-

vini yerine getirecek şekilde tasarlanmasına karar verdik. 

Hava aracımızın temel görevi, uçan ambulans hizmeti vermesidir. Uçan ambulansımız acil 

durumlarda hastaya veya yaralıya ilk yardım yapılması gereken durumlarda ulaşılması gereken 

yere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşarak hastaya veya yaralıya ilk yardım hizmeti verecektir. 

Bu şekilde belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına katkı sağlayacaktır. 

Hava aracımızın aynı zamanda hastaneler arasında hasta nakli, organ nakli, ilaç transferi gibi 

hızlı bir şekilde transfer edilmesi gereken durumlarda da kullanılması planlanmaktadır. Şuanda 

içinde bulunduğumuz pandemi durumunda da hastaneler arasında hızlı bir şekilde hasta trans-

ferlerinde, aşıların dağıtılmasında, aşının yapılması gereken ve hastaneye gelemeyen kişilerin 

hızlı bir şekilde aşılanması gibi durumlarda da kullanılması planlanmaktadır. 

Hava aracımızın tasarımı yapılırken araç iki kişilik olacak şekilde planlanmıştır. Araç içeri-

sinde ya iki kişilik acil yardım ekibi veya bir kişi acil yardımcı ve bir hasta olmak üzere iki kişi 

taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Hava aracımıza hasta sedyesi girecek şekilde tasarım ya-

pılmış olup hava aracımız acil müdahale için gerekli olan medikal ürünler ile donatılacaktır.  

Hava aracımız bu görevlerini yerine getirme aşamasında, kurulumunu yapacağımız Hava 

Trafik Yönetim Sistemi tarafından anlık olarak takip edilecek olup, bu sistem tarafından yön-

lendirme yapılacaktır. Hava Trafik Yönetim Sistemimiz 112 acil çağrı merkeziyle eşgüdüm 

içerisinde çalışacak olup o an görevde bulunan tüm hava araçlarımızı gelen bilgiler doğrultu-

sunda olay yerlerine yönlendirebilecek ve ilk müdahale sonrası sağlık kuruluşlarına transferle-

rini sağlayacaktır.  Bütün bu işlemler Hava Trafik Yönetim Sistemi tarafından kontrol ve dene-

timi yapılacaktır.  

 

Şekil 1-1-1: Hava Aracımızın Şehir Senaryosundaki Yönetimi 
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Şekil 1-1-2: Hava Aracımızın Olay Yerindeki Yaralıya Müdahale Anı 

 

1.2.  Sistemin Nihai Performans Özellikleri(2 PUAN) 

Uçan ambulansımızın genel ve teknik özellikleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

 

Şekil 1-2: Hava Aracımızın Genel ve Teknik Özellikleri 
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1.3.  Nihai Sistem Mimarisi (2 PUAN) 

Tasarladığımız uçan ambulans sistemi mimarisi 3 ana bölümden oluşmaktadır.  

Bunlar; 

 Hava Uçuş Sistemi 

 Kara Sürüş Sistemi 

 Ambulans Hizmet Sistemi 

1.3.1 Hava Uçuş Sistemi  

Uçan ambulansımızın 4 kolu vardır. Her bir kolda çift ters dönen toplam 8 adet 52 KW 

BLDC Fırçasız Elektrik Motoru kullanılmıştır. Elektrik motoru olarak Emrax188 modelini ter-

cih ettik.  Emrax188 modelini tercih etmemizdeki en önemli sebeplerden birisi uçan ambulan-

sımız için ihtiyaç duyduğu yeterli gücü sağlayabilmesidir.  Elektrik motorlarını kontrol etmek 

için Elektronik Kontrol Sistemi (ECS) kullanılmıştır.  

Uçan ambulansımız da kullandığımız pervane sisteminin seçiminde ise uçan ambulansı-

mızda kullandığımız motor gücünü dikkate alarak motor ile uyumlu bir şekilde çalışacak olan 

pervaneyi tercih ettik. Aynı zamanda pervanemizin çalışmasının sessiz olacak şekilde olmasını 

da sağladık.  

Batarya sistemi olarak Lityum İyon batarya kullandık. Batarya sistemimiz motorların ihtiyaç 

duyduğu enerjiyi kesintisiz olarak sağlayacak kapasitededir. Batarya sistemimizde bataryaların 

arızalanması veya bitmesinden dolayı kazaya sebep olmamak için yedekli batarya sistemi de 

kullanılacaktır. Batarya şarj durumlarını kontrol etmek içinde batarya şarj kontrol ünitesi kul-

lanılacaktır. Bu sistem kullanıcı ön panelinde de kullanıcıya batarya durumları ve arızaları hak-

kında bilgi verecektir.  

Uçan ambulansımızda uçuşumuzu sağlayacak ve kontrol edecek olan aviyonik sistemlerde 

olacaktır. Altimetre, Barometre, Manyetometre, GNSS, IMU vb. sistemler. Bu sistemler oto 

pilot sistemine bağlı olup oradan yönetilecektir. Aynı zamanda tüm sistemlerin yedekli olması 

da sağlanacaktır. 

Uçan ambulansımız da güvenlik için bir emniyet paraşüt sistemi kullanılacaktır. Bu sayede 

uçan ambulansımızın zorunlu durumlarda yere inişi güvenli bir şekilde sağlanacaktır. 

Uçan ambulansımız otonom kullanım sistemine de sahip olacak olup 112 acil merkezinden 

aldığı konum doğrultusunda olay yerine intikal edecek ve hastaya veya acil müdahale edilmesi 

gereken kişilere ilk yardım hizmeti verecektir. Hastaneye sevk edilmesi gereken kişileri de oto-

nom bir şekilde müsait olan sağlık kuruluşuna sevk edecektir.  

1.3.2 Kara Sürüş Sistemi 

Uçan Ambulansımızın karada hareket edebilmesi için 2 adet Emrax188 model BLDC fırça-

sız motor kullandık. Bu seçtiğimiz motorlar uçan ambulansımızın karada hareket edebilmesi 

için gerekli olan gücü sağlayacak kapasitededir. 

Uçan ambulansımızda karadaki hareket sistemi için arkada 2 adet patlamayan havasız teker, 

ön de ise bilyalı sarhoş tekerlek sistemini kullandık. Bu şekilde uçan ambulansımız karada daha 

rahat hareket etme imkânına sahip oldu.  

Uçan ambulansımızın içerisinde dijital ön panel kullandık ve bu şekilde hız, yükseklik, arıza 

mesajları, batarya durumu, konum gibi bilgileri ekrandan takip edilebilmesini sağladık. 

Uçan ambulansımız için elektrikli fren ve hidrolik fren sistemini kullandık.   
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Aracımız otonom çalışacak şekilde tasarladık ve bu şekilde aracımız daha emniyetli ve gü-

venli bir şekilde ulaşım imkânına sahip olacaktır. Yalnız uçan ambulansımızın üzerindeki di-

reksiyon sistemi ve panellerden de uçan ambulansımız kontrol edilebilecektir. 

Aracımıza mesafe sensörleri, hız sensörleri ve yükseklik sensörleri eklenerek aracımızın be-

lirli konumları ve hızları hava kontrol merkezi tarafından takip edilecektir.  

1.3.3 Ambulans Hizmet Sistemi 

Uçan aracımız Uçan Ambulans hizmeti sağlayacağı için sağlık hizmetlerini yerine getirebil-

mek için gerekli olan ilk yardım ürünleri de üzerinde bulunduracaktır. Genellikle uçan ambu-

lansımız; ilk yardım ve müdahale, organ nakli ve hasta transfer işlemlerinde kullanılacağı için 

bunlara uygun olan medikal ürünler seçildi ve böylece uçan ambulansımızın yük miktarı da 

dengelenmiş oldu. 

1.4.  Alt Sistemler Özeti (7 PUAN) 

Uçan ambulansımızın alt sistemleri aşağıda madde madde incelenmiş olup uçan ambulansı-

mızda kullanılan malzemeler ve sistemler hakkında bilgiler verilmiştir. 

1.4.1 Gövde Yapısı 

Uçan ambulansımızın gövdesinin tasarımını yaparken ilk önce iskelet sistemini oluşturduk. 

İskelet sistemini bir kafes şeklinde tasarladık. İskelet sistemi için hafif ve dayanıklı bir malzeme 

olan Alüminyum alaşımları kullanılacaktır. Örnek olarak, havacılıkta tercih edilen alüminyum 

alaşımlarından birisi olan, 2024 T3 alüminyum alaşımı kullanılacaktır. İskelet sisteminin üze-

rine ise dayanıklı, hafif, uzun ömürlü ve şekli ısı gibi etkenlerle bozulmayan bir malzeme olan 

kompozit kullanılacaktır. Böylece uçan ambulansımız hem dayanıklı hem de hafif olması sağ-

lanacaktır. Pervane kanatlarının ve pervane koruyucularının tasarımında kompozit malzeme 

kullanılacaktır. Pervaneleri tutan kollarımızın daha dayanıklı olması için pervane kollarının içe-

risine Alüminyum malzemeden oluşturulmuş dirsekler konularak pervane kolları bu şekilde 

kuvvetlendirildi. Böylece pervane kollarını yüksek irtifalarda daha dayanıklı bir hale getirmiş 

olduk. 

1.4.2 Elektrik Motor Sistemi 

Uçan ambulansımızın ağırlığı, taşıyacağı yük miktarı gibi etkenleri göz önünde bulundura-

rak uçan ambulansımız için motor seçimini ona göre gerçekleştirdik. Motor sistemi olarak Em-

rax 188 BLDC fırçasız elektrik motorunu tercih ettik. Firmanın sitesinden katalog verilerini 

incelediğimizde bize en uygun olan motorun bu olduğuna karar verdik. Uçan ambulansımızda 

4 adet kol ve bu kollara bağlı 8 adet Emrax 188 elektrik motoru kullanılmıştır ve bu şekilde 

ihtiyaç duyduğumuz güç elde edilmiştir. Motorların kontrolü elektronik kontrol sistemi (ECS ) 

tarafından gerçekleştirildi. Kara sürüş modu içinde 2 adet Emrax 188 motor tercihi yapıldı. Bu 

motorlar aracımızın karada hareketi için gerekli gücü sağlayacaktır.  

1.4.3 Pervane Sistemi 

Uçan ambulansımızın pervane tasarımını yaparken elektrik motorunun gücü, devir sayısı 

gibi etkenler göz önünde bulundurularak pervanenin boyutu, kalınlığı, şekli ve pervane sayısı 

gibi özellikleri belirlendi. Pervaneler kompozit malzemeden üretilecek olup her kanatta 2 adet 

pervane kullanılacaktır. Pervanelerimizin çapı 68 inç (172 cm) olacak şekilde tasarım yapıldı. 

1.4.4 Batarya Sistemi 

Bataryaların depolayabildiği enerji miktarı uçan ambulansımızın menzilini belirleyen en 

önemli unsurdur. Uçan ambulansımızın havada ve karada hareketinin sağlanması için gerekli 

enerjiyi sağlayacak bataryaların seçimini gerçekleştirirken ilk önce kullanılacak motor türlerini 
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belirleyip onların ihtiyaç duyacağı enerjiyi hesapladıktan sonra batarya seçimini gerçekleştir-

dik. Uçan ambulansımızda Lityum İyon piller kullanılacaktır. Lityum İyon pilleri tercih etme-

mizin sebepleri çok fazla enerji depolayabilmeleri, hızlı bir şekilde şarj olmaları, şarj döngü-

sünde uzun ömürlü olmaları, tekrar tekrar şarj edilebilmeleri ve özelliklerini koruyabilmeleri-

dir. Bu pilleri tercih etmemizin diğer bir nedeni ise ülkemizde de yerli ve milli olarak üretilecek 

olmasındandır. Yaklaşık 400 kW’lık bir batarya bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Batarya 

sistemlerinin şarj durumlarının kontrol edilmesi için bir batarya kontrol ünitesi kullanılacaktır. 

Bu sayede batarya şarj durumları takip edilebilecektir. Bataryalar üzerinden çekilen akımlar, ısı 

seviyeleri, batarya soğutma durumları, batarya arızaları da bu birim tarafından takip edilecektir. 

Bataryanın şarj durumu da kullanıcı ekranına gönderilerek ne kadar bir şarjının kaldığı takip 

edilebilecektir. Batarya sisteminde yedek batarya ünitesi de kullanılacaktır. Bataryaların arıza-

lanması veya bitmesi durumunda yedek bataryanın devreye girmesi sağlanacaktır. Bu sayede 

güvenli ve emniyetli bir uçuş ve sürüş sağlanacaktır. 

 

Şekil 1-4-4: Lityum İyon Piller (Modüler Batarya Sistemi) 

1.4.5 Aviyonik Sistemler 

Hava araçlarında kullanılan haberleşme, seyrüsefer, gösterge kayıt kontrol sistemleri gibi 

sistemleri oluşturan elektronik ekipman ve sistemlerin tümünü oluşturan sistemler aviyonik sis-

temlerdir. Bu amaçla uçan ambulansımız için aşağıdaki sistemler kullanılacaktır. 

• Uçuş Yönetim Sistemleri  

• Görev Yönetim Sistemleri 

• Kokpit Yönetim Sistemleri  

• Haberleşme Yönetim Sistemleri  

• Tanıma Tanıtma Sistemleri  

Uçan ambulansımızda kullanılan bazı aviyonik sistemler; 

 Altimetre: Altimetreler sabit bir seviyeye göre hava aracımızın yüksekliğinin ne kadar 

olduğunun ölçülmesini sağlar. Altimetre ölçümleri çoğunlukla fit cinsinden olmaktadır.  

 Barometre: Hava aracımız üzerindeki basıncı ölçmeye yarayan araçtır. 

 Manyetometre: Manyetik alanın yoğunluğunu ölçmeye yarayan bir araçtır. Hava ara-

cımızda da yön bulmak amacıyla kullanılacaktır. 

 Pitot: Hava aracımızın havadaki hızını ölçmek için kullanılacaktır. 

IMU: ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modül de 

toplayan elektronik bir birimdir. IMU’nun görevi cihazın veya aracın hızını, dönme açısını ve 

dönüklük miktarlarını belirlemektedir. 

GNSS: Uydu yardımıyla hava aracımızın konumunun takip edilmesi amacıyla kullanı-

lacaktır. 
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1.4.6 Haberleşme Sistemleri 

Hava trafik kontrol merkezi ile uçan ambulanslarımız arasındaki veya uçan ambulanslarımı-

zın kendi aralarındaki iletişim kurmalarını haberleşme sistemleri kullanarak sağlayacağız.  

Hava araçlarının birbirleri ile haberleşmesinde IoT ve 5G teknolojilerinden faydalanılacak-

tır. Hava araçları kablosuz bağlantı ile birbirlerine veri gönderebilmektedirler. V2V, kablosuz 

bağlantı ile yapılan iletişim teknolojisidir. Bu iletişim sayesinde araçta ne yaptığınızın bilgisi 

etrafınızdaki diğer araçlarla paylaşılabilmektedir. Bu bilgi paylaşımı yükseklik, iki araç arasın-

daki mesafe, hız, konum, seyahat, uçuş yönü gibi parametrelerden oluşmaktadır. V2V teknolo-

jisi kısaca araçların birbirleriyle konuşması olarak da tanımlanabilmektedir. 5G teknolojisinin 

gelişmesiyle beraber ultra hızlı veri aktarımı avantajlarından dolayı hava araçları 5G teknoloji-

sinden de faydalanılması sağlanacaktır. Hava araçlarının birbirleri ile bilgi paylaşımları saye-

sinde, havadaki kaza ihtimalleri azalacaktır.  

Hava araçlarının merkezi bir birim ile haberleşmesinde de 5G, GPS, GNNS gibi sistemler-

den faydalanılabilecektir. GPS uydularından konum bilgisi alınarak belirli hesaplamalardan 

sonra GPRS bağlantısı ile izleme merkezine gönderilip hava araçlarının takibi sağlanacaktır. 

Aynı zamanda hava araçları içerisindeki tüm donanımlarda araç içindeki bir sistem tarafından 

takip edilerek herhangi bir hata durumunda merkeze bu bilgilerinde aktarılması sağlanacaktır. 

Hava aracımız içerisindeki kullanılan haberleşme sistemlerinde yedekli sistemlerde tercih 

edilecektir. Herhangi birisinin arızalanması durumunda diğer sistem devreye girecektir. 

1.4.7 Frenleme Sistemleri 

Fren sistemi uçan ambulansımızın karada ki hızını yavaşlatarak güvenli bir şekilde durma-

sını ve yavaşlamasını sağlayan sistemdir. Uçan ambulansımız için elektrikli fren sistemi ve 

hidrolik fren sistemini kullandık. Elektrikli fren pedalı bir tel sistemi ile aracın elektronik bey-

nine bağlanır. Pedalın görevi diğer sistemlerde olduğu gibi yine aynıdır. Ancak bu sefer fren 

pedalına basış hızımız ve tekrar sayısına göre, sistem ne kadar acil bir fren ihtiyacımız olduğunu 

anlıyor. Elektronik fren beyni bu ve diğer araç bilgilerini birleştirerek her teker için gerekli olan 

fren kuvvetini hesaplıyor. Gerekli fren basıncı, merkezi hidrolik ünitesinde oluşturuluyor. Eğer 

elektrik sisteminde herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkarsa, direkt olarak ikinci bir sistem yani 

yedek hidrolik fren ünitesi devreye giriyor. Böylelikle çıkabilecek herhangi bir olumsuzlu-

ğunda önüne geçilmiş olunuyor. 

Uçan hava aracımızın havadaki hareketleri kollardaki pervanelerin devir sayılarındaki deği-

şimlerine göre ayarlanacaktır. 

1.4.8 Süspansiyon Sistemi 

Süspansiyon; aracımızın tekerleklerine bağlanan; yol, araba ve sürücü arasında uyum sağla-

yarak hareket kontrolü kuran bir sistemdir. Süspansiyon sistemi uçan ambulansımızın yol tutu-

şuna destek oluyor ve stabil bir sürüş imkanı veriyor. Bunu da lastiklerle yol arasındaki teması 

daimi kılarak yapıyor. Böylece yol bozukluklarında ya da virajlarda aracın gövde kontrolünü 

kaybetmeden sürüşe devam edebiliyoruz. Bir başka deyişle, süspansiyon sistemi sayesinde fren 

ya da direksiyon hareketlerinize hızlıca yanıt alabiliyoruz; kötü yol durumlarından minimum 

seviyede etkileniyoruz. Bu da hem yolcu güvenliği ve rahatlığı hem de aracın dayanıklılığı açı-

sından oldukça önemli bir sistem oluyor. Uçan ambulansımızın da güvenli bir şekilde sürüş 

imkânına sahip olabilmesi için süspansiyon sistemi de kullandık. 
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1.4.9 Lastik Yapısı 

Uçan ambulansımız için arka tarafta iki adet havasız ve patlamayan lastik ve önde ise bir 

adet sarhoş bilyalı tekerlek sistemi kullandık. Havasız patlamayan lastik kullanmamızın nedeni 

lastiklerin hava değişimlerini önlemek ve aracımızın pürüzlü yollarda da lastiğin yolun duru-

muna göre konum alarak rahat ve konforlu bir sürüş imkânı sağlamasıdır. 

  

Şekil 1-4-9: Patlamayan Havasız Lastik 

1.4.10 Sürüş Sistemi 

Uçan ambulansımız için otonom sürüş ve pilot kullanımı olmak üzere iki sürüş modu vardır. 

Otonom sürüş, çevresini algılayabilen ve hiç insan müdahalesi olmadan hareket eden otomo-

bil sürüş teknolojisidir. Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zekâ teknolojileri ile sürücüsüz 

olarak kendi kendini sürebiliyor. Otonom araçlar otomatik pilot sürüşünü, tekerleklere yerleş-

tirilen ultrasonik sensörlar sayesinde trafikteki fren yapan ve park halindeki araçların konum-

larını belirleyerek yapıyor. Uçan ambulansımız hava yönetim merkezi tarafından kendisine ile-

tilen konumlara giderken otonom olarak yol alacaktır ama olağan durumlarda sürücünün mü-

dahale etmesi gereken durumlarda sürücü müdahale ederek uçan ambulansı kullanabilecektir.  

Uçan hava aracımızda iki oto pilot tarafından kontrol edilecektir. Oto pilotlardan biri yedek 

olarak kullanılacaktır. Oto pilotun arızalanması durumunda diğer oto pilot devreye girerek yö-

netimi kontrol edecektir.  

1.4.11 Araç İçi Sistemler 

Uçan ambulansımız üzerindeki çeşitli sensörler ve donanımlar aracılıyla aracımızın kulla-

nımı daha da kolaylaştırılacaktır.  

Uçan aracımız da 360 derece kamera sistemi ve sürücünün panelinde dijital bir ekran ola-

caktır. Kamera ile çevredeki görüntüler sürücü ekranına aktarılacaktır. 

 Park etme durumunda da sürücümüz park sensörleri ve kamera sayesinde daha rahat park 

edebilecektir.  

Uçan ambulansımızda yağmur sensörleri yardımı ile de yağmurun şiddetine göre silecekle-

rin çalışması sağlanacaktır.  

Uçan ambulansımız üzerindeki otomatik far sistemi ile de karanlık ortamlarda direk olarak 

farların çalışması sağlanacaktır.  

Uçan ambulansımız üzerinde çeşitli mesafe sensörleri ile de etrafındaki araçlar ile mesafeleri 

sürekli kontrol edilerek de uçan ambulansımız üzerindeki yapay zekâ ile de konumu otomatik 

olarak ayarlanacaktır.  

Uçan ambulansımız üzerindeki yükseklik, hız sensörleri ile de aracımızın seyir etmesi gere-

ken hız ve yükseklik seviyeleri de sürekli kontrol altında tutulacaktır. 
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1.5.  Uçuş Zarfı (7 PUAN) 

1.5.1 Havada Kalma Süresi 

Uçan arabamızda batarya sistemi olarak Lityum İyon bataryayı kullandık. Bizim ihtiyacımız 

olan gücü elde edebilmek için lityum iyon pil hücrelerinin seri ve paralel olarak bağlanması 

gerekiyor. Batarya sistemi olarak modüler üretilen pil hücrelerinden kullanmaya karar verdik.  

 

Şekil 1-5-1: Modüler Batarya Sistemi 

Bu modülden 4 tanesini paralel bağlayarak 404 kW’lık bir güç elde ettik. 

Bizim kullandığımız Emrax188 motorlarının bir tanesi 52 kW’lık güç çekiyordu.  

Uçuş modu için toplam 8 tane motor kullandığımız için 52 x 8=416 kW’lık bir güç ihtiyacı-

mız doğdu. (404/416)*60 ortalama 55-60 dk arası bir uçuş süresi elde etmiş olduk. 

Kara modu için Emrax188 motorlarından 2 tane kullandık. 52 x 2=104 kW’lık bir güce ih-

tiyacımız var. (404/104) x 60 ortalama 230-250 dk arası bir karada sürüş süresi elde etmiş ol-

duk. 

Bir Lityum İyon boş’ tan şarj edildiğinde, bir Lityum İyon hücresi 0,6 ila 0,7 saatte yaklaşık 

%70 - %80 tam şarja ulaşır ~= 40 ila 50 dakika. Ortalama bizim bataryalarımız 1 saatlik bir 

dilimde şarj imkânına sahip olacaklardır. 

1.5.2 Güç İhtiyacı 

Uçan hava aracımızda Emrax 188 Elektrik Motorunu kullanıyoruz. Bu motorun katalog bil-

gilerini incelediğimiz zaman bizim için en uygun elektrik motorunun bu olduğuna karar verdik. 

Aşağıda Emrax188 motorunun devir, tork ve bazı önemli bilgilerinin yer aldığı grafikler mev-

cuttur. 

 

Şekil 1-5-2-1: Emrax188 Elektrik Motoru 
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Şekil 1-5-2-2: Emrax188 Elektrik Motoru Genel Özellikleri 

 

 

Şekil 1-5-2-3: Emrax188 Elektrik Motoru Motor Hızı ve Tork Grafiği 

 

Hava aracımızın hareket edebilmesi için motorların sağlaması gereken itki kuvvetleri aşağı-

daki şekilde verilmiştir. 

 
Şekil 1-5-2-4: Hava Araçlarının Hareket Etmesin Sağlayan İtki Kuvvetleri 

Seçilen Emrax188 52 kW 90Nm motoruna göre itki hesapları aşağıda verilmiştir. 

Pervaneden elde edilecek itki; 

Pervane itki değeri pervane itki sabiti (CT), hava yoğunluğu (ρ), devir sayısı (n) ve pervane 

çapına (d) göre değişiklik göstermektedir. 
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Motorumuzun Yarı Devirde Dengede Kalması İçin 

Yarı devir = Motorumuzun Gücü kW x (Motora Uygulanan Gerilim / 2) 

  = 52 x (300/2)=7800 Rpm 

Aşağıdaki tablodan uygun ct değeri seçilerek, 

 

 

Pervane Boyutumuz 68 inç (68 x 2.54=172 cm) olarak seçilmiştir. 

CT=0,1125 

D: Pervane Çapı 68inç (172cm) 

N =
52 x 

300

2

60
=130 RPMS 

ρ=1,111kg/m3 

T=CT x ρ x n2 x D4 

T=0,1125 x 1,111 x 2902 x 1,724=17.000 N 

T Gereken itki=900 x 9,81 x 1,6 =14126 N 

Bizim motorlarımızın sağladığı itki kuvveti gereken itki kuvvetinden büyük olduğu için mo-

torlar hava aracımızın ihtiyaç duyduğu gücü sağlayabilmektedir. 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ (25 PUAN) 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği (10 PUAN) 

2.1.1 Motorların Güvenilirliği 

Motorların stabil ve düzenli çalışabilmesi için en önemli etkenlerden birisi motorları çalıştı-

racak bataryanın düzenli ve stabil bir güç sağlamasıdır. Batarya kontrol ünitesi, bataryadan sta-

bil bir akım ve gerilim değerleri sağlayarak motorların uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.  

Motor güvenliği için diğer etkende pervane tasarımı ve seçimidir. Pervanelerin şekli, uzun-

luğu gibi etkenlerde motorların fazla dönmesine veya az dönmesine neden olabilir. Pervane 

seçiminde pervane özellikleri dikkate alınarak motorlarımızın daha performanslı bir şekilde ça-

lışması sağlanacaktır. 

Hava aracımızda herhangi bir motor arızası olması durumunda elektronik kontrol sistemi 

(ECS) tarafından arıza tespit edilecek olup arızalı motorun yükü diğer motorlar tarafından tolere 

edilebilecektir. Motorların çekeceği akım seviyesi elektronik kontrol sistemi tarafından ayarla-

nacak olup motor ve bataryaların güvenliği sağlanacaktır.  

Motorların ve pervanelerin dış etkenlerden korunması içinde kompozit malzemeden imal 

edilen bir koruyucu çerçeve ile güvenliği sağlanacaktır.  Aynı zamanda dış çerçevemiz canlı 

güvenliği içinde önem arz etmektedir.  
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Motorların bağlandığı kolların da tasarımı yapılırken yüksek irtifalarda da dayanıklı olacak 

şekilde olmasına dikkat edildi. Kollar kompozit malzemeden üretildi ve içleri de alüminyum 

dirsekler ile desteklendi. Bu şekilde motorların güvenliği sağlanmış oldu. 

Motorların bağlı olduğu elektronik kontrol sistemleri (ECS) ve bağlantı kabloları da yalıtımlı 

bir malzeme içerisine yerleştirilerek bu şekilde ısınma, elektronik gürültü gibi dış etkenlerden 

de etkilenmemiş oluyoruz. 

Motorların mevsimsel şartlarından yağmur, kar, don, yıldırım gibi etkilenmemesi için motor 

yalıtımlarının ve dış korumalarının da yapılması sağlanacaktır. 

Motorların bakımlarının da aylık düzenli olarak yapılması sağlanacaktır. Buda motorlarda 

oluşabilecek arızaların önüne geçilmesini sağlayacaktır. 

2.1.2 Araç Güvenilirliği 

Uçan ambulansımız içerindeki acil müdahale ekibi veya hastaların daha güvenli bir seyahat 

edebilmesi için uçan ambulansımızda gerekli olan uçuş güvenlik önlemlerini de aldık.  

Uçan ambulansımızın motorlarının arızalanması veya bataryanın gerekli olan enerjiyi sağ-

layamaması gibi nedenlerden dolayı motor sistemi devre dışı kalırsa uçan ambulansımızın yere 

düşmemesi ve kazaya sebebiyet olmaması için uçan ambulansımızın güvenli bir alana inmesi 

sağlanacaktır. Güvenli bir alana inmek için uçan ambulansımız üzerinde bulunan paraşüt sis-

temi kullanılacaktır. Paraşüt sistemi uçan ambulansımızın zorunlu hallerde yere inmesi duru-

munda açılarak uçan ambulansımızın hızını düşürecek ve güvenli bir alana inişini sağlayacaktır. 

Uçan ambulansımız içerisinde kullanılan aviyonik sistemleri genelde yedekli olacak şekilde 

kullandık. Yedekli olmalarından dolayı herhangi bir arıza durumunda diğer sistem devreye gi-

rerek hava aracımızın güvenli bir şekilde görevini yerine getirmesi sağlanacaktır. 

Araç içerisindeki kabloların ve elektronik malzemelerinde ısınmadan veya elektronik gürül-

tülerden etkilenmemesi için gerekli yalıtım önlemleri alınacaktır. Buda elektronik aksamın düz-

gün çalışmasını sağlayacaktır. 

Uçan ambulansımızın içerisinde çarpışma önleme sistemleri de kullanılacaktır. Bu sistem 

sayesinde uçan ambulansımız sensörler ile kontrol edilecek olup uçan ambulansımızın kazaya 

sebep olması engellenecektir.  

Uçan aracımızın iniş durumlarında altındaki sensörler aracılıyla da iniş yapacağı alan kontrol 

edilecek olup uygun olması durumun da aracımızın inişi sağlanacaktır. 

Uçan ambulansımızın kaza yapmaması için her önlem alınmış olup istenmeyen bir kaza du-

rumun da ise aracımız içerisin de bulunan hava yastıkları açılarak yolcuların korunması sağla-

nacaktır.  

2.1.3 Batarya/Yakıt Güvenilirliği 

Uçan ambulansımızın gücünü sağlayan batarya sisteminin daha performanslı çalışabilmesi 

içinde gerekli önlemleri aldık. 

Batarya üzerinden motorların ve diğer sistemlerin fazla akım çekmemeleri için batarya yö-

netim sistemi tarafından çekilen akımlar kontrol altında tutulacaktır. Böylece bataryamızın 

fazla ısınması engellenecektir. 

Bataryaların şarjlarının belirli bir seviyede tutulması kontrol altında tutulacak ve bu sayede 

bataryaların tamamen boşalması engellenecektir. Örnek olarak bataryalarımızın %20’nin al-

tında kullanılmaması sağlanacaktır. Batarya seviyeleri de kullanıcı ön panelinden sürekli takip 

edilecek, belirli seviyenin altına düştüğü zamanda uyarı ışığı ile kullanıcıya mesaj verecektir. 
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Batarya hücrelerinin de dengeli bir şekilde şarj edilebilmesi de bataryanın ömrü ve kullanımı 

için önemlidir. Batarya kontrol ünitesi bataryanın hücrelerinin dengeli bir şekilde şarj edilme-

sini de sağlayacaktır.  

Batarya sisteminin de belirli bir sıcaklığın üzerine çıkmaması için soğutma sistemi kullanı-

lacaktır. Bataryaların fazla ısınması durumunda da kullanıcıya ön panelinden batarya sıcaklığı 

ile ilgili bilgi verilecektir. Eğer batarya sıcaklığı bir arızaya sebep olacak seviyeye yükselirse 

yedek batarya devreye alınıp uçan hava aracımızın güvenli bir yere inişi sağlanacaktır. 

Uçan hava aracımızda kullanılan batarya sistemi bir yalıtkan malzeme ile de kaplanarak ba-

tarya ısısının diğer elektronik sistemlere ve kablolara zarar vermesi de engellenecektir. Batar-

yamızın etrafı dayanıklı bir malzeme olan kompozit malzeme ile kaplanacaktır. 

Uçan ambulansımızda yedekli batarya sistemi kullanılacaktır. Herhangi bir olumsuzlukta 

yedek bataryanın devreye girmesi batarya yönetim sistemi tarafından sağlanacaktır. 

Gidilecek rota bilgileri girildikten sonra uçan ambulansımızın yaklaşık uçuş mesafesi ve 

harcanacak enerji miktarı hesaplanarak bataryanın şarj durumu ile karşılaştırılarak rotanın ye-

niden hesaplanması sağlanacak ve en kısa rotadan hareket edilecektir. 

2.1.4 Yapısal Elemanlarının Güvenilirliği 

Uçan ambulansımızın maruz kaldığı aerodinamik koşullar yüzünden en çok hasara uğrayan 

kısımları gövdesi, kanat kolları ve pervaneleridir. 

Hava aracımızın zorlu doğa koşullarında da kullanılabilmesi için yüksek dayanıklı ve aynı 

zamanda hafif malzemelerden üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı uçan ambulan-

sımızın gövdesinin tasarımında kompozit malzemeleri tercih ettik.  

Hava aracımızın iç kısmında da alüminyum bir kafes kullanarak uçan ambulansımızı des-

tekledik.  

Kanat kolları içerisinde de alüminyum metal kullanarak dayanıklılığını artırdık. 

 Uçan ambulansımızın motor ve pervaneler koruyucu bir çerçeve içerisine yerleştirilecektir. 

Bu sayede aracımızın pervanelerinin bir yere çarpması ve zarar görmesi engellenecektir. Aynı 

zamanda araç pervanelerinin dönme anında bir canlıya da zarar vermeleri engellenecektir.   

Hava aracımızda kullanılan camlarda kırılmaz temperli camlardan üretilecektir. Buda her-

hangi bir çarpma anında şeffaf olması gereken yerlerinde korunmasını sağlayacaktır. 

2.2. Gürültü Azaltma (5 PUAN) 

2.2.1 Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Hava araçlarında temel olarak gürültü kaynakları; motor sesi, pervane sesi, aerodinamik gü-

rültü, mekanik parçalardan meydana gelen sesler, mevsimsel şartlardan oluşan rüzgâr, şimşek 

ve yağmurun sesi olabilir. 

 Hava aracımızda, kabindeki gürültüyü azaltmak için ses ve titreşim yalıtımı olarak üretilmiş 

kalın folyolu alüminyum malzemeler ile sünger ve kauçuktan imal edilmiş malzemeler kulla-

nılacaktır.  

Uçan ambulansımızın ilk önce iskelet sistemini oluşturup üzerini kompozit malzeme ile kap-

ladık. Ses yalıtımı için ilk önce iskelet sisteminin üzerinde girintili olan kauçuk malzememizi 

yerleştirdik. Kauçuk malzemenin düz değil de girintili olmasının nedeni dışardan gelen ses dal-

galarının girintili yüzey üzerinde dağılmasıdır. Kauçuk üzerinde ise alüminyumdan yapılmış 

ses geçirmeyen malzemeyi kullandık. Kullandığımız ses yalıtım malzemelerinin aynı zamanda 
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yanmama özelliği de vardır. Her hangi bir yangın anında da etkilenmezler. Alüminyum mal-

zeme üzerini de dekor için kullandığımız kumaş ile kapladık.  

Hava aracımızın öndeki sürücü kapısı ve arkada bulunan sedye girişi için kullanılacak kapı-

ların iyi bir şekilde kapanması için vakumlu kapı lastikleri kullanılacaktır. Bu sayede vakumlu 

kapı lastikleri kapıları iyi bir şekilde kapatarak dışardan içeri ses girişini engelleyecektir.  

Hava aracımızın etrafında bulunan camların da ise havası alınmış çift katmanlı kırılmaz tem-

perli camlar kullanılacaktır. Bu sayede ses dalgalarının içeri girmesini engellenecektir. 

 
 

 

Şekil 2-2-1: Yalıtım Malzemeleri 

2.2.2 Çevresel Gürültü 

Hava aracımızda meydana gelen çevresel gürültüleri azaltmak için hava aracımızın tasarımı 

yapılırken gövdesinin tasarımı, pervane tasarımları, motor seçimleri, lastik tasarımları gibi et-

kenleri göz önünde bulunduruldu. 

 Hava aracımızın gövdesinin tasarımı yapılırken rüzgârın etkisi ile oluşan aerodinamik gü-

rültülerin önüne geçmek için tasarımımızda dikey kenarlarından kaçınmaya, yüzeylerin pürüz-

süz olmasına dikkat ettik. Bu şekilde rüzgârın direkt yüzeylere çarpması ve uçan arabamızın 

hızının düşmesini ve oluşabilecek seslerin önüne geçmiş olduk. 

 Hava aracımızda kullanılan pervane tasarımları yapılırken rüzgârın etkisini dikkate alarak 

pervane sayısını ve tasarımını ona uygun olarak tasarladık. Hava aracımızda her bir kolda 2 

motor ve 2 pervane olmak üzere toplam 8 adet motor ve pervane kullandık. Her kolda 2 motor 

ve 2 pervane kullanmamızın sebebi hem hava aracımızın ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak hem 

de pervanelerin dönmesi ile oluşabilecek sesin en aza indirgenmesini sağlamaktır. Bu sayede 

pervanelerin daha yavaş dönmesi daha az gürültü oluşmasını sağlayacaktır.  

Motorların içerisinde ise ısıya ve ses yalıtımına uygun alüminyum folyo ve kauçuk gibi mal-

zemeler ile kaplayarak gürültünün en aza indirgenmesi sağlanacaktır.  

Uçan ambulansımızın karada hareket ederken ses çıkarmaması için tekerlek sistemini bir 

süspansiyon sistemine bağladık. Bu şekilde karada hareket ederken aracımızın daha rahat ha-

reket etmesini ve ses oluşumunu engelledik.  

Uçan aracımızın lastiklerini ise patlamaz lastik kullandık. Bu sayede aracımız engebeli yol-

larda da lastik ses oluşumunu engelleyecektir.  

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti (10 PUAN) 

2.3.1 Uçuş Güvenliği 

Uçuş operasyonlarının en önemli amacı uçuşları etkin ve emniyetli bir şekilde yerine getir-

mektir. Havacılık endüstrisi için her zaman var olması gereken uçuş güvenliği; uçuşun başlan-

gıcından sonuna kadar uçuşu terör, saldırı, müdahale vb. her türlü tehdide karşı korumak, uçuş 

emniyeti ise uçuş boyunca uçuş sistemleri ve uçuşun yapıldığı ortamlarda belirlenmiş kurallara 

uygun olarak uçulmasını sağlamaktır.  
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Uçuş güvenliği hava trafik güvenliğini ve uçan arabaların mekanik güvenliği gibi hususlarda 

ele alınabilir. Hava araçlarının havada güvende olabilmeleri için trafik güvenliğinin alınması 

gerekiyor. Trafik güvenliğini alırken hava araçlarının merkezi bir noktadan takip edilmesi, ha-

vada ilerlerken kendileri için ayrılmış koordinatları kullanması, zorunlu çarpışma önleme sis-

temlerinin kurulu olması, bu araçları kullanmak için belirli bir sertifikasyon sistemi uygulan-

ması ve hava aracını kullanan kişilerin belirli sağlık testlerinden geçmesi gibi gerekli önlemler 

alınarak hava trafiğinin kontrol altında tutulması sağlanacaktır. 

Uçuş güvenliğinde diğer önemli bir nokta uçan aracımızın havada iken arızalanması ve yere 

düşerek bir kazaya sebep olmasını önlemek için gerekli tedbirleri almaktır. Uçan ambulansımı-

zın arızalanması durumun da yere güvenli bir şekilde inebilmesi için paraşüt sistemi kullanıla-

caktır. Uçan aracımız yere inerken de uygun konumu üzerindeki sensörler ile algılayarak uygun 

bir konumu belirleyecek ve o alana güvenli ve emniyetli bir şekilde inişi gerçekleştirecektir.  

Uçan aracımız genel olarak otonom bir şekilde hareket etmektedir bu şekilde sürücüden 

meydana gelen hatalardan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçilmektedir. Yalnız bazı is-

tenmedik durumlarda hava şartları olabilir, elektronik aksamda hata meydana gelebilir o gibi 

durumlarda sürücü de uçan aracımıza müdahale edip kullanabilmektedir.  

Uçan aracımızın pervanelerinin herhangi bir yere çarpıp kırılmasının önüne geçmek içinde 

pervaneler koruyucu bir çerçeve içerisine alınmıştır. Bu şekilde de herhangi bir kazaya sebebi-

yet engellenmiştir.  

Uçan aracımız çeşitli sensörler ve kameralar ile de donatılmış olup gerekli sürüş güvenliği 

alınmıştır.  

Uçan aracımızın üretileceği malzemeleri seçerken de yüksek irtifalarda da dayanıklı olacak 

şekilde malzeme seçimi yapıldı.  

Batarya sisteminden oluşabilecek hataların ise önüne geçebilmek için bir batarya kontrol 

ünitesi ile bataryanın kontrol edilmesi sağlanacak ve yedekli bir batarya sistemi kullanılacaktır.  

Uçan aracımızın motorlarında arıza olması durumunda ise elektronik kontrol sistemi tara-

fından hata tespit edilip gerekli yük dengelemeleri yapılacaktır. Bu şekilde uçan aracımızın 

güvenliği alınacaktır. Eğer motor sisteminde uçuş için gerekli dengelemeyi sağlayamazsa bu 

sefer paraşüt sistemini devreye girecek ve hava aracının uygun bir alana inişi sağlanacaktır. 

Uçan ambulansımıza dışardan RF Karıştırma (RF Jammer), GPS Karıştırma (GPS Jammer), 

herhangi bir dronla saldırma gibi dışardan gelecek saldırılar içinde gerekli önlemler alınmıştır. 

Uçan ambulansımız etrafına sinyal karıştırıcılar konularak uçan ambulansımıza gelebilecek 

olan saldırılar önlenmektedir. Uçan aracımız genellikle otonom olarak kullanıldığı için merkezi 

yönetim birimi ile sadece belirli bilgileri paylaşılmaktadır uçan ambulansımızın kontrolü oto-

nom sistem tarafından yapılmaktadır.  

2.3.2 Siber Güvenlik 

Siber güvenlik; sistemleri, ağları ve programları dijital saldırılara karşı koruma uygulaması-

dır. Havacılık Sistemleri birbirleri ile daha bağlantılı hale geldikçe, siber güvenlik risklere daha 

açık hale geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle oluşan siber alan sayesinde hava araçlarının bilgi 

sistemlerine sızıp uçan hava aracının tüm kontrol mekanizmasının bir saldırganın eline geçmesi 

hayal olmaktan çıkmıştır.  Bundan dolayı havacılık sistemlerinde siber güvenlik önemli bir 

noktayı teşkil etmektedir. Hava araçlarının uçuş rotaları, uçuş menzili, kullanılan radar sistem-

leri, GPRS sistemleri uçuş güvenliği için siber güvenlikli teknolojilerin kullanılmasını gerek-

tirmektedir. 



18 

[TÜRK YILDIZLARI] 

Siber güvenlik, milli güvenlik bakış açısı ile ele alınarak farkındalık yaratılmalı ve gerekli 

önlemler alınmalıdır. Hava araçlarında yerli üretim yazılım ve donanımların kullanılması da 

yapılması gereken çalışmalar arasında gösterilebilir. Özellikle hava sistemlerinde kullanılan her 

türlü donanım, program ve servis sağlayıcıları düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Hava araçları arasında gönderilen veriler çeşitli algoritmalar ile şifrelenerek gönderilecektir. 

Bu şekilde uçuş güvenliği yazılımsal olarak sağlanacaktır.  Uçan hava araçlarımızın bir birleri 

ile haberleşmeleri için çeşitli protokoller geliştirilecektir. Bu sayede güvenli bir uçuş gerçekle-

şecektir. Hava uçuş birimlerinde çalışan personel siber güvenlik konusunda eğitilecektir. Çünkü 

siber güvenlikte en büyük zafiyetler içerdeki personellerin hatasından kaynaklanabilir.  

Uçan ambulansımız için yerli ve milli olarak geliştirilen; IP Kripto cihazları ile güvenli veri 

ağlarının oluşturulması, Sanal Hava Boşluğu Sistemi ile farklı güvenlik seviyesindeki ağlar 

arasında güvenli bilgi paylaşımı, Emniyetli Uydu Telefonları ile güvenli mobil veri ve ses ha-

berleşmesinin sağlanması, Güvenli USB bellek ile güvenli veri saklama ve taşıma, Güvenli 

Mesajlaşma Sistemi ile güvenli dosya gönderimi gibi bilgi güvenliği gereksinimleri için özgün 

ve milli sistem çözümleri kullanılarak uçan araçlarımızın birbirleri ile ve merkezi yönetim bi-

rimi ile olan iletişimlerini daha güvenli hale getirmiş olacağız.  

Merkezi yönetim birimi içinde güvenlik duvarları, saldırı tespit ve saldırıyı önleme sistem-

leri kullanılarak merkezi yönetim biriminin de siber saldırılara karşı güvenli bir şekilde olması 

sağlanacaktır.  

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ (25 PUAN) 

3.1.  Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

Şekil 3-1: Şehir Senaryosu ve Rota Planlaması 

Uçan aracımızın en önemli görevi olay yerine en kısa zamanda ulaşmak ve bunu yaparken 

de kara yolunu minimum seviyede kullanmak üzere tasarlanmış olup zamanlamalar bu kriterler 

ölçeğinde hesaplanmıştır. Ayrıca olay yerine en yakın uçan ambulans, hava trafik kontrol sis-

temi tarafından seçilerek olaya en kısa zamanda müdahale edilecektir. Bu bilgiler doğrultu-

sunda rotamız şu şekildedir: 
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 Kullanılan Rotalar: 

Rota-1: En yakın sağlık kuruluşundan olay yerine havadan hareket 10 km. 

Rota-2: Olaya en yakın konuma inip karadan hareket 200 m. 

Rota-3: Olay yerinden en yakın sağlık kuruluşuna havadan hareket 10 km. 

 Nerede Karadan ve Hangi Hızda: 

Rota-2: Olaya en yakın konumdan 30 km/h hızla 200 m’lik yolu karadan. 

 Nerede uçuş̧ modun da, hangi irtifada ve hangi hızla seyrederek: 

Rota-1: Sağlık kuruluşundan 150 km/h hızla 10 km havadan olay yerine. 

Rota-3: Olay yerinden en yakın sağlık kuruluşuna 150 km/h hızla 10 km havadan. 

 Ne Kadar Süre de: 

Rota-1: En yakın sağlık kuruluşundan olay yerine havadan hareket 150 km/h ‘lik hızla 10 km 

‘lik yolu 4 dakikada. 

Rota-2: Olaya en yakın konuma inip karadan hareket 30 km/h lik hızla 200 m yi 2 dakikada. 

Rota-3: Olay yerinden en yakın sağlık kuruluşuna havadan hareket 150 km/h ‘lik hızla 10 km 

‘lik yolu 4 dakikada. 

3.2. Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

Hava araçlarına olan ihtiyaç son yıllarda ki artan trafik yoğunluğu, trafikte geçirilen zamanın 

artması gibi sebeplerden dolayı insanlar daha hızlı ulaşım araçları tercih etmeye başladılar. 

Hava araçları alanındaki gelişmeler de bu talepleri karşılayacak şekilde ilerlemektedir. Hava 

araçları sayesinde insanlar hızlı bir şekilde trafikte hareket edebilme imkânına sahip olabilmek-

tedirler.  

Hava araçlarının trafikte güvenli ve emniyetli bir şekilde seyredebilmeleri için belirli kural-

lara ve kuralları takip eden merkezlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar aşağıda açıklanmıştır. 

3.2.1 Araçların Havada Hareket Kuralları 

Uçan hava araçlarının ve tasarladığımız uçan ambulans sisteminin havada hareket edebil-

mesi için belirli kurallar tanımlanması gerekmektedir. Bu kurallara hava araçlarının tümünün 

uyacak şekilde olması gerekmektedir. Aşağıda hava araçları için havada uyması gereken kural-

lar tanımlanmıştır; 

1- Hava araçları için sürücünün geçerli bir lisansa ve geçerli bir tıbbi sertifikaya sahip ol-

ması gerekmektedir. Lisansı alabilmesi için sürücünün hem bilgi seviyesini ölçen sınavları hem 

de uygulama sınavlarını geçmesi gerekmektedir. Tıbbi sertifikayı alabilmek için bir sağlık ku-

rumu tarafından heyet raporu alması gerekmektedir. 

2- Hava araçlarının Uçuşa Uygunluk Sertifikasını bulundurmalarının zorunlu olması ge-

rekmektedir. Hava araçlarının senelik kontrolleri yapılarak Uçuşa Uygunlu Sertifikalarının ye-

nilemelerinin sağlanması gerekmektedir. 

3- Hava araçlarının bakımlarının aylık ve düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Hava aracının tüm alt birimlerinin çalışır durumda olduğunun ve arızaya sebebiyet verecek şe-

kilde yıpranmamış olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu yapılan bakımların da Bakım 

Kayıt belgelerinde düzenli olarak kayıtlarının tutulması gerekmektedir. 

4- Hava araçlarının sigortasının yapılmış olması gerekmektedir. 
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5- Hava araçları için belirli yükselebileceği alanlar tanımlamak gerekmektedir. Hava araç-

larının belirtilen yüksekliklerde uçmalarının sağlanması gerekmektedir. 

6- Hava araçları için karada ve havada ulaşabilecekleri maksimum hızları belirlemek ge-

rekmektedir. 

7- Hava araçlarının havada iken birbirleri ile haberleşmeleri ve hava araçlarının merkezle 

haberleşebilmeleri için gerekli haberleşme sistemlerinin bulunması ve bunların aktif olarak ça-

lışması gerekmektedir. 

8- Hava araçlarının mesafe sensörleri ile sürekli etrafındaki durum bilgilerini almaları ge-

rekmektedir. Hava araçları bir engelle karşılaştıkları zaman otomatik olarak konum ayarlama-

larının yapılması gerekmektedir. 

9-  Hava araçları, merkezi bir yönetim biriminden takip edilmesi gerekmektedir. 

10- Uçan ambulanslar için kullanılabilecek özel rotaların oluşturulması ve sadece bu rota-

ların uçan ambulanslar tarafında kullanılmasını sağlamak gerekmektedir. 

11- Hava araçları için çarpışma önleme sistemlerinin zorunlu olması gerekmektedir. 

12- Hava araçları için paraşüt sistemlerinin zorunlu olması gerekmektedir. 

3.2.2 Araçların kurallara uyabilmesi için sahip olması gereken özellikler 

Hava araçlarının kurallara uyabilmesi için belirli elektronik sistemler ile donatılması gerek-

mektedir. Uçan hava araçlarımız bir uydu sistemine bağlı olarak çalışmaları, konum belirleme 

sistemleri kullanmaları gerekmektedir.  

Araçların kendi etrafındaki araçlar ile haberleşmeleri için kablosuz haberleşme sistemleri 

kullanmaları gerekmektedir.  

Araçlarda mesafe sensörleri kullanılarak yakınındaki cisimleri tespit edebilmeleri ve konum-

larını ona göre ayarlaması gerekmektedir.  

Hava araçlarımızın hız ve yükseklik bilgilerinin de hız ve yükseklik sensörleri ile kontrolle-

rinin yapılması gerekmektedir.  

Hava aracımızın merkezi yönetim birimi ile sürekli bağlantı içerinde olması içinde uydu ve 

telsiz bağlantılarının olması gerekmektedir.  

Hava araçlarımızda otonom sürüş için yapay zekâ bilgisayarlarının da olması gerekmektedir. 

Tüm sistemin düzenli bir şekilde çalışabilmesi için otonom sürüş sisteminin yedekli olması 

gerekmektedir. 

3.2.3 Kurallara uyulmaması durumunda yaptırımlar 

Hava araçlarını belirlenen irtifalarda ve hızlarda uçmamaları durumunda merkezi sistem ta-

rafından uyarıda bulunulması ve kendi irtifa bölgesine geçmeleri sağlanacaktır. Kurallara uyul-

maması durumunda sertifikalarının iptal edilmesi ve uçuş yapmamaları sağlanacaktır.  

Hava araçlarında sürücü lisansına sahip olmadan hareket izni verilmemesi, eğer sürücü li-

sansı olmadan uçan araçları kullananlara ise cezai işlemlerin uygulanması sağlanacaktır.  

Hava araçlarının senelik kontrollerinde uçmaya elverişlidir raporu olmayanların arızalarını 

gidermesi, arızalarının gidermeyenlerin uçma lisanslarının iptal edilmesi sağlanacaktır. 

Hava aracı için sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Sigortası olmayan hava araçları için ce-

zai işlem uygulanması sağlanacaktır. 
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Hava araçlarının bakımlarını düzenli yapmayan ve kayıtlarını tutmayanlar için hava araçları 

uçuştan men edilecektir.  

3.3.  Araçların Haberleşmesi 

3.3.1 Araçların Birbiri ile Haberleşmesi 

Hava araçları birbirleri ile haberleşmesinde IoT ve 5G teknolojisinden faydalanılacaktır. 

Hava araçları kablosuz bağlantı ile birbirlerine veri gönderebilmektedirler. V2V, kablosuz bağ-

lantı ile yapılan iletişim teknolojisidir. Bu iletişim sayesinde araçta ne yaptığınızın bilgisi etra-

fınızdaki diğer araçlarla paylaşılabilmektedir. Bu bilgi paylaşımı yükseklik, iki araç arasındaki 

mesafe, hız, konum, seyahat, uçuş yönü gibi parametrelerden oluşmaktadır. V2V teknolojisi 

kısaca araçların birbirleriyle konuşması olarak da tanımlanabilmektedir.  

5G teknolojisinin gelişmesiyle beraber ultra hızlı veri aktarımı avantajlarından dolayı hava 

araçları 5G teknolojisinden de faydalanılması sağlanacaktır. Her bir hava aracına sadece o hava 

aracına ait ve dünyada benzersiz bir numara verilecek ve haberleşmeler de bu numaralar üze-

rinden yapılacaktır. Örnek her bir hava aracına bir ipv6 adresi veya belirli standartları olan ID 

numarası verilebilir. Hava araçlarının birbirleri ile bilgi paylaşımları sayesinde, havadaki kaza 

ihtimalleri azalacaktır. 

3.3.2 Araçların Merkezi Sistem ile Haberleşmesi 

Hava araçlarının merkezi bir birim ile haberleşmesinde de 5G, GPS, GNNS gibi sistemler-

den faydalanılabilecektir. GPS uydularından konum bilgisi alınarak belirli hesaplamalardan 

sonra GPRS Bağlantısı ile izleme merkezine gönderilip hava araçlarının takibi sağlanacaktır. 

Aynı zamanda hava araçları içerisindeki tüm donanımlarda araç içindeki bir sistem tarafından 

CAN Denetleyici Alan Ağı (Controller Area Network) tarafından takip edilerek herhangi bir 

hata durumunda merkeze bu bilgilerinde aktarılması sağlanacaktır. 

3.4. Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 

3.4.1 Merkezi Duraklar 

Hava aracımız uçan ambulans olduğu için tamamen sağlık hizmetlerinde ambulans hizme-

tini verecek şekilde tasarlanmıştır. Uçan ambulanslarımız hava trafik yönetim merkezi bahçe-

sindeki park alanlarında konumlandırılacak olup görev yerlerine bahçe içerisinde yer alan iniş-

kalkış için ayrılmış alanları kullanarak hareket edeceklerdir. İniş-kalkış için 30 m2 ‘lik bir alan 

yeterli olacaktır. Ayrıca hastane bahçelerinde veya hastane çatı katlarında oluşturulacak olan 

alanlara da uçan ambulansımızın iniş-kalkış yapabilecektir. Uçan ambulanslarımız sürekli hava 

kontrol merkezine bağlı olup konumları sürekli takip altında olacaktır. Uçan ambulanslarımız 

için hava kontrol merkezi bahçesinde ve hastane de kendileri için ayrılmış park alanlarında şarj 

üniteleri kurulacaktır. Bu şekilde hava araçlarımız şarj ihtiyaçlarını da karşılayabileceklerdir. 

Hava araçlarımızın şarj durumları da hava yönetim merkezi tarafından takip edilecek olup o an 

için rota planlanmasında şarj durumu en uygun olan hava ambulansının görevlendirilmesi sağ-

lanacaktır. Hava araçlarımız kullanılmadıkları zamanlarda şarj durumlarına göre şarj ünitele-

rine bağlı olacaklardır ve bu sayede sürekli göreve hazır olacaklardır.  

3.4.2 Bireysel Kullanım 

 Hava aracımızın öncelikli olarak tasarım amacı, acil durumlarda hastayı en yakın sağlık 

kuruluşuna ulaştırmaktır ama tabii ki bir takım değişikliklerle hava aracımız bireysel kullanım 

içinde uyarlanabilir. 
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3.5. Rota Planlamasının Nasıl Yapılacağı: 

3.5.1 Gidilecek yerin seçimi 

Hava aracımız rota planlamasını yaparken acil durumdaki vakayı aldığı konumdan itibaren 

en yakın sağlık kuruluşuna bir rota planlaması yapacak ve sürücüyü oraya yönlendirecektir. 

Gerekli durumlarda hava aracımız bunu hiçbir müdahale olmaksızın, yapay zekâ sistemini kul-

lanarak konum bulma sistemleri yardımıyla (GPS, GNSS) otomatik olarak yapacaktır. Aynı 

zamanda sağlık kuruluşundaki acil bölüm doluluk oranını tespit edecek ve bir sonraki en yakın 

sağlık kuruluşuna yönlendirebilecektir. 

Bütün bu rota bulma ve yönlendirme işlemleri kuracağımız Hava Trafik Yönetim Sistemi 

tarafından anlık olarak kontrol edilecek ve gerekli durumlarda hava aracına uyarılar yapılacak-

tır. Hava Trafik Yönetim Sistemi 112 ile anlık bilgi paylaşımı yapabilecek ve 112 den gelen 

olay yeri adres bilgilerini en yakın konumda bulunan hava aracı sistemine otomatik olarak gön-

derebilecektir.  

3.5.2 Seyahat sırasında daha uygun bir rotanın çıkma durumu 

Uçan ambulansımız görev yerine giderken daha uygun bir rota tespiti yaparsa üzerinde bu-

lunan yazılım sayesinde uygun olan rotaya geçiş yapabilecektir. Yazılım yapay zekâ uygula-

ması ile çalışmaktadır. Aynı zamanda uçan ambulansımıza makine öğrenmeleri ile de belirli 

konumlar öğretilecektir. Bu sayede GPRS uyduları ile haberleşemediği zaman kendi üzerindeki 

rotadan da hareket imkânına sahip olacaktır.  

3.5.3 Kullanıcı tarafından varış noktasının değiştirilmesi durumu 

Hava aracımız üzerinde bulunan panel üzerindeki ekranda hava trafiği yoğunluğu, varış nok-

taları ve rotalar gözükebilecektir. Havada ki trafik yoğunluğunu da sürücü bu ekrandan takip 

edebilecektir. Aracımız çoğunlukla otonom olarak kullanılacaktır yalnız gidilecek yerin konum 

seçimini hava aracımızda bulunan ekran üzerinden de sürücünün müdahale etmesi gereken du-

rumlarda basit bir şekilde yapılabilecektir.   

3.6. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki  

3.6.1 Değişken Hava Durumu 

Hava aracımız 4 mevsim de kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Değişen hava şartların da 

yağmur, kar, rüzgâr, sis ve yıldırım gibi durumlarda hava aracımızın kullanımını etkilemekte-

dir. Uçan ambulansımız genel olarak otonom şekilde çalışmaktadır yalnız mevsimsel şartlarda 

sürücünün müdahale ederek hava aracımızı kontrol etmesi gerekmektedir. Bu durumlarda sü-

rücünün deneyimleri ve verdiği kararlar uçuşu büyük ölçüde etkilemektedir.  Sürücünün lisans 

eğitimlerinde değişik hava koşullarında nasıl bir yol izlemesi gerektiği de gösterilmelidir. Sü-

rücünün eğitiminde uçan hava aracı simülatörün de değişik hava şartları oluşturularak sürücü-

nün deneyim kazanması sağlanmalıdır. 

Hava araçlarımız havalanmadan önce hava durum bilgileri hava yönetim merkezi tarafından 

meteoroloji merkezinden sürekli alınmalıdır. Hava aracımızın havalanıp havalanmayacağına 

hava yönetim merkezi karar vermelidir. Hava koşulları uygun ise havalanmasına izin vermeli-

dir, hava koşulları iyi değilse havalanmasına izin vermemelidir. Hava araçlarımız içerisinde de 

hava durumunu anlık olarak ön panelde gösteren göstergeler olmalıdır. 

Hava koşullarının hava aracımız üzerindeki etkileri ise karlı ve buzlu havalarda uçan hava 

aracımızın mekanik kısmında donmalar meydana gelebilmektedir. Uçuştan önce uçan hava ara-

cımızın kar, buz ve don tamamen temizlenmelidir. Buzlanmaya karşı önleyici sıvılar ile uçan 

hava aracımız kaplanabilir veya uçan hava aracımız içerisine döşenecek ısıtıcı ile ısıtılarak buz-

lanması engellenebilir. Kar aynı zamanda uçan hava araçları için navigasyon işlemlerini de 
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zorlaştırmaktadır. Bu gibi durumlarda otonom ve sürücü modları arasında geçişler yapılarak 

uçan hava aracımızın kontrolü sağlanabilir. Sisli havalarda, yağmurlu havalarda da aynı şekilde 

sürücü önünü görmeyeceği için sürüşte sıkıntılar oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda da yine 

otonom veya sürüş modları arasında geçişler yapılarak hava aracımızın güvenli bir şekilde 

uçuşu sağlanmaktadır. Rüzgârlı havalarda hava aracımızın uçuşunu olumsuz etkilemektedir. 

Hava aracımız havada iken olumsuz hava koşulları oluşmuş ise hava aracımızın rotası yeniden 

ayarlanmalı ve uygun bir alana inişi sağlanmalıdır. 

3.6.2 Beklenmedik Trafik Yoğunluğu 

Uçan ambulanslarımızın rota planlamaları da hava yönetim merkezi tarafından gerçekleş-

mektedir. Uçan ambulansımızın görevini yerine getirirken kendisi için en uygun olan rota se-

çilerek o rotanın kullanılması sağlanmalıdır. Uçan ambulansımız içerisindeki oto pilot ta trafik 

yoğunluğunu tespit ederek tekrardan en uygun rotayı kendisi seçebilmektedir. Ama yine de 

trafik yoğunluğu oluşuyorsa sürücünün ön panelinde değişik rota güzergâhları arasında sürü-

cünün seçim yapmasına da yetki verilmiştir. Sürücü uygun olan rotayı panelden seçerek o ro-

tadan da gidebilmektedir. 

Trafik yoğunluğunun oluşmaması için şehir içerisinde sadece uçan ambulansların kullana-

cakları güzergâhlarında belirlenmesi trafik yoğunluğunu hafifletecek bir önlemdir. 

3.6.3 Acil Durumlar (Doğum, Kalp Krizi vs.) 

 Uçan ambulansımız genel olarak otonom olarak hareket etmektedir. Sürücünün de uçan 

ambulansımızda rahatsızlanması durumunda uçan ambulansımız kendisine en yakın olan sağlık 

kuruluşuna otonom şekilde yönlenerek oraya iniş yapması sağlanacaktır. 

3.7. Yakıt/Batarya Durumu  

3.7.1 Batarya/yakıt kapasitesinin yönetimi 

Uçan hava aracımızın batarya kapasitesinin durumları batarya yönetim ünitesi tarafından 

kontrol edilecektir. Bataryanın voltaj, akım ve ısı değerleri bu birim tarafından kontrol edile-

cektir. Batarya üzerinden çekilecek akım miktarı kontrol altında tutulacaktır. Bataryanın aşırı 

ısınması kontrol altında tutulacaktır. Batarya hücrelerinde yük dengelemesi yapılacaktır ve her 

bir hücrenin aynı oranda şarj ve deşarj olması sağlanacaktır. Buda bataryanın ömrünün uzama-

sını sağlayacaktır.  

3.7.2 Şarj/dolumun hangi aralıklarla yapılacağı 

Bataryaların şarj durumları sürücünün ön panelindeki ekrandan sürekli takip edilecektir. Ba-

taryanın şarj seviyesinin %20’nin altına düşmesi ve tamamen boşlaması kontrol altında tutula-

caktır. Bataryamız kullanılmadığı zamanlarda şarj ünitelerine bağlanarak şarj yapılmaları sağ-

lanacaktır. Bataryanın şarj ve deşarj durumları da hava yönetim merkezi tarafından da takip 

edilecektir. 

3.7.3 Şarj/dolumun nerede yapılacağı 

Hava aracımızın bataryasının şarj işlemleri, hava yönetim merkezi bahçesinde ki şarj ünite-

leri ve hastanelerin belirlenen yerlerine kurulan şarj üniteleri kullanılarak gerçekleşecektir. Ay-

rıca şehrin gerekli bölgelerinde de kullanılmak üzere belirli yerlere şarj üniteleri de yerleştiri-

lecektir. 
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4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL (20 PUAN) 

4.1. Tasarım Görselleri (10 PUAN) 

 

Şekil 4-1-1: Hava Aracımızın Genel Görünüşü 

 

 

Şekil 4-1-2: Hava Aracımızın Önden Görünüşü 
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Şekil 4-1-3: Hava Aracımızın Yandan Görünüşü 

 

 

Şekil 4-1-4: Hava Aracımızın Üsten Görünüşü 
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Şekil 4-1-5: Hava Aracımızın İç Görünüşü 

 

 

Şekil 4-1-6: Hava Aracımıza Hasta Yerleşimi 
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4.2. Ölçeklendirilmiş Model (5 PUAN) 

Tasarladığımız uçan ambulansımızın ölçeklendirilmiş ölçüleri aşağıdaki şekillerde verilmiş-

tir. Uçan hava aracımız aşağıdaki verilen ölçülere göre üretilecektir.  

 

 
Şekil 4-2-1: Hava Aracımızın Önden Görünüş Ölçüleri 

 
Şekil 4-2-2: Hava Aracımızın Yandan Görünüş Ölçüleri 
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4.3. Simülasyon (5 PUAN) 

Tasarladığımız uçan ambulansımız için iki adet animasyon hazırladık. Birinci animasyonda 

uçan ambulansımızın genel özellikleri tanıtılmaktadır. İkinci animasyonda ise uçan ambulansı-

mızın bir trafik kazasında yaralanmış ve acil müdahale edilmesi gereken bir kazazedeye ulaş-

masını ve o yaralının hastaneye transferi gösterilmiştir. 

Hazırladığımız animasyonlara aşağıdaki Youtube linklerinden ulaşabilirsiniz. 

Tanıtım animasyonu: https://www.youtube.com/watch?v=aBlvkH_i2hA&t=15s 

Şehir Senaryosu Animasyonu: https://www.youtube.com/watch?v=fpQ6jLZ20yQ 

 

Şekil 4-3-2: Tanıtım Animasyonu  

 

 

Şekil 4-3-2: Şehir Senaryosu Animasyonu  

https://www.youtube.com/watch?v=aBlvkH_i2hA&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=fpQ6jLZ20yQ
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Şekil 4-3-3: Şehir Senaryosu Animasyonu  

 

 

Şekil 4-3-4: Şehir Senaryosu Animasyonu  
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