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• Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Pushback, park pozisyonundaki uçakların, çekici denen araç vasıtasıyla, uçağın interfon 

kulaklığından pilotla irtibat halinde olan bir görevlinin yönetiminde taksi ya da rule 

hareketine başlayacağı noktaya çekilme işlemidir.[1]  

 

Havaalanlarında pushback işlemi sırasında gerçekleşen insan hatalı kazaları en aza indirmek 

amacı ile gerçekleştireceğimiz otonom push back aracı push bac işlemi il birlikte taxi 

işleminide gerçekleştirerek uçaklarda yakıt tasarrufu sağlayacaktır. 

 

Aracımızın 3B tasarımını BLENDER uygulaması üzerinden gerçekleştirdik. Otonom aracın 

kontrolünde micro kontrolcü kart olarak Raspery Pi ve Arduino UNO,  yazılım dili olarak ise 

Python programlama diline karar verildi. Otonom araç kontrolü ve görüntü işlemede yeterli 

kütüphaneler içermesi bu dilin tercih edilmesinde etkili olmuştur. Aracın şasisinde 3B 

tasarımına uygun olarak 3B yazıcıdan alınacak parçalar kullanılacaktır. Ultrasonik mesafe 

sensörleri Arduino UNO ile kontrol edilecek olup, kamera ve gps modülü Raspery Pi ile 

kontrol edilecektir. Kamera modülü ile alınana görüntülerin işlenmesi için Open CV 

kütüphanesi kullanılacaktır. 

 

• Problem/Sorun: 

Havaalanlarında pushback işlemleri sırasında kazalar olmaktadır. Bu kazalarda maddi 

hasarlar, yaralanmalar ve ölümler meydana gelmektedir. 

 

Pushback işlemi sırasında insan hatası ile meydana gelmiş bazı kazalar: 

 

23 Mart 2019'da, Bristol'den ayrılmak üzere olan tam yüklü bir Airbus A320'nin mürettebatı, 

çekilebilir bir römorkör takılırken burun iniş takımlarından anormal bir ses algıladı. İnceleme 

sonucunda , uçağın burun dişlisinin bir çarpışma sonucu uçağın artık uçuşa elverişli 

olmamasına ve yolcuların uçaktan indirilmesine neden olmuştur. Soruşturma, Pushback aracı 

sürücüsünün eğitiminin sürdüğünü ve römorkörün burun tekerlekleri ile doğru şekilde 

hizalanmadığını, muhtemelen konsantrasyondaki anlık bir düşüş nedeniyle, Römorkör burun 

tekerlekleri yerine burun ayağı ile aynı hizadadır.[2] 

 

9 Mayıs 1998'de, bir British Regional Airlines ATP, Jersey'de kalkış için geri itiliyordu ve 

uçuş ekibi tarafından uygulanan aşırı bir motor gücü ayarı, uçağın arızalanmasına yol 

açtığında motorlar çalıştırılırken çekme çubuğu bağlantısı ve ardından uçağın karbon fiber 

pervanelerinden birinin römorköre çarpması. Standart olmayan bir acil durum tahliyesi takip 

etti. Tüm uçak yolcuları ve yer ekibi yaralanmamıştı.[2] 

 

5 Ocak 2015'te gece saatlerinde  servis dışı bir Boeing 737-800 , taxi yolunda onu 

yönlendirmesi için bir görevli bekleyen başka bir Boeing 737-800'e pushback sırasında 

çarptı. Birinci uçağın kuyruğu, ikinci uçağın sağ kanadına çarptı ve yangın çıktı. İkinci 

uçağın tahliyesi, kabin acil durum aydınlatmasının olmaması nedeniyle ertelendi. Soruşturma, 

çarpışmayı, apron kontrolörünün ve geri itme ekibinin belgelenmiş prosedürleri takip 



etmemesine veya geri itmeye başlamanın güvenli olduğundan emin olmak için makul özeni 

göstermemesine bağladı.[2] 

 

 

 
Tablo 1: Pushback kazalarının faktörleri 

 
Tablo 2:1964 ile 1992 yılları arasında gerçekleşen pushback kazalarında yaralanmaların yaralananların görevine 

göre dağılımı. 
 

*Literatür taramasında  1964-1992 yılları arasındaki istatistikler bulunmuştur. 1992 yılından 

sonraki dönemlerden sonra böyle bir istatistik çalışmasına rastlanılmamıştır.  

 

Yaşanan sıkıntıların çözümünde kullanılan yöntemlerin bir tanesi pushback işlemlerini 

ortadan kaldırıp uçağın ön iniş takımına eklenen sistemlerdir. Ancak bu sistemler uçağa 

fazladan ağırlık eklediğinden ve şirketlerin gerek duymamasından ötürü piyasada pek 

kullanılmamaktadır. 



 

Bir diğer çözüm ise taxi sırasında harcanılan yakıtı azaltmaya yönelik İsrail Havacılık ve 

Uzay Sanayi tarafından üretilen TaxiBot bir çok şirket tarafından kullanılmaktadır. TaxiBot 

tamamen insan kontrolündedir. Ayrıca Mototok tarafından üretilen uzaktan kontrol ile çalışan 

SPACER 8600 PB'de uçak tarafından ezilme gibi kazalar konusunda yarar sağlamaktadır. 

Ancak bu sistem de otonom değildir ve insan faktörü tamamen ortadan kaldırmadığı için risk 

taşımaya devam etmektedir. Yaptığımız çalışmada "pushback işlemleri esnasında insan 

kaynaklı meydana gelen kazaların önüne geçebilir miyiz , bu hatalardan dolayı yaşanan can 

ve mal kayıplarını önleyebilir miyiz? " sorularına cevap aradık. Pushback işlemleri sırasında 

otonom bir aracın tercih edilmesi can kaybını önleyeceği gibi şirketlerin üzerinde olan ağır 

maliyetleri azaltacaktır.  

 

Günümüzde kulllanılan pushback araçları uçakları sadece geri itmektedir. Bu da uçağın 

pushbackten sonra taxide yakıt harcamasına sebep olur. Projemizdeki otonom pushback 

aracımız uçağı sadece geri itmekle kalmayıp taxi sırasında kalkıştan hemen öncesine kadar 

uçak motorlarının kullanımını ortadan kaldırarak, uçak yakıt kullanımını ve yabancı cisim 

hasarı riskini önemli ölçüde azaltır. Tamamen otonom bir araç insan faktörünü ortadan 

kaldırdığı için olası kaza durumlarında can kaybı yaşanmayacaktır. 

 

• Çözüm  

Odaklandığımız sorunların insan kaynaklı olanlarının çözümü veya en aza indirilmesi için 

otonom bir pushback aracı yeterli olabilecektir.  

 

Havaalanı çalışanları her ne kadar günümüzde yüksek güvenlik önlemleri ile çalışsalar da 

tonlarca ağırlıktaki uçakların yanında çalışırken korkabilirler tereddüt edebilirler onların 

aileleride sürekli bir endişe içerisinde olabilirler. Otonom bir pushback aracı bu sıkıntıları 

giderebilecektir.  

 

Problemin çözümünde, otonom pushback aracımız sensörleri vasıtası ile etrafı tarar. Gelen 

veriler aracın içindeki cihazlara iletilir. Yazdığımız kodlar gelen görüntüleri algılar ve aynı 

zamanda havaalanın haritasından da faydalanarak kendine oluşturulmuş hat üzerinde hareket 

eder. Uçağı pistin yakınlarındaki bir ayrılma noktasına getirir. Uçaktan ayrılır. Ardından 

hizmete devam etmek üzere aprona geri döner. 

 

Otonom pushback aracımızın 3B çizimi yapılmıştır. Bu tasarım 3B yazıcı vasıtasıyla temin 

edilecektir: 

 

 
Şekil 1: Aracın üstten görünümü 



 
Şekil 2: Aracın alttan görünümü 

 
Şekil 3: Aracın yandan görünümü 

 

 
Şekil 4: Aracın önden görünümü 

 

Elektronik devre şemaları: 

 

 

 
Şekil 5: Raspberry Pi ile HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü bağlantısı 

 
Şekil 6: GPS modülü ile Raspberry Pi bağlantısı 



 

 

 
Şekil 7: Kamera modülü ile Raspberry Pi bağlantısı 

 

• Yöntem          

Projemizde otonom bir pushback aracı ile kazaların önüne geçmeyi amaçladık. Projemizin 

prototipini üç aşamadan oluşturacağız. Öncelikle aracımızın şasisini, kullanacağımız aletlerin 

yerlerini dikkate alarak oluşturacağız. Bu şasi gerçek pushback araçlarının boyutları orantılı 

ölçekli olacaktır. Sonra kullanacağımız Raspberry Pi 3B , Arduino Uno, Kameralar, Sensörler 

vb. araçlarımızı şasinin üzerine yerleştireceğiz.Kıskaçlı mekanizmalar görüntü işlemeden 

aldığı verilere göre Uçağın ön iniş takımlarını kaldırıp iniş takımını yakalayacaktır. Sonrada 

gelen görüntüleri işleyip aracı hareket ettirecek kodları yazacağız. Belirtmekte fayda var hem 

Raspberry Pi hem de arduino uno kullanacak olmamızın sebebi aracın daha hızlı işlem 

yapabilmesini sağlamaktır. Arduino, Raspberry Pi ile pinleri üzerinden iletişime geçmektedir. 

Kodlarımızı Python programlama dilini kullanarak OpenCV  NumPy kütüphanelerinden 

yardım alarak yazacağız. Ultrasonik mesafe sensörü ve gps modülü için ise Arduino IDE 

platformunu kullanacağız.  

 

• Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Otonom sistemler birçok farklı sektörde kullanılmasına rağmen havalanlarında sıklıkla 

başvurulan bir teknoloji değildir. Bu noktada , otonom sistemlerin  kullanılabilineceği 

konusunda farkındalık yaratacak olan projemiz -tam otonom pushback aracı ile-  ile bu 

alanda büyük bir yenilik gerçekleştirmiş olacağız. 

Mototok tarafından üretilen uzaktan kontrol ile çalışan SPACER 8600 PB benzer bir üründür 

ancak otonom değildir. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen TaxiBot da 

benzer bir teknolojidir, otonom değildir. 

 

• Uygulanabilirlik 

Gerçek pushback araçlarının 500 tonluk uçağı çekmesi için ağır olması gerekir. Ortalama bir 

pushback aracı 60 tondur. Biz birebir bu ağırlıkları sağlayamayacağımızı biliyoruz. Bu 

noktada herhangi bir havaalanında çalışma imkanımız olmamasına rağmen  ağırlığının 

yaklaşık 7-8 katı ağırlıkta bir yükü hareket ettirebilecek bir şekilde tasarladığımız otonom 

pushback aracı “towbot”umuz uçak-pushback aracı ağırlık orantısına göz önünde 



bulundurarak geliştiriyoruz. Bu şekilde geliştirilen sistem, büyük destekler ile rahatça 

havaalanlarında kullanılabilir hale gelebilir. 

 

• Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projede kullanılacak olan malzemelerin listesi Tablo 3’te verilmiştir.                  

Malzeme Adı Maliyet(TL) 

Raspberry Pi 3 Kombo Kit – Raspberry Pi 3 + Muhafaza 

Kutusu + Adaptör + SD Kartı  

627,30 TL 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2 375,82 

DFRobot Ardunio Quad DC Motor Sürücü 152,77 

Arduino Uno R3 96,59 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 8,18 

11.1 V 2200mAh 3S 25C LiPo Pil Lipo Batarya XT60 

Konnektör RC Batarya 
279,90 

Lipo Seviye Ölçer ve Alarm Modülü 20,99 

LM2596 Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü 37,76 

Tower Pro SG-5010 RC Servo Motor 51,05 

GY-NEO6MV2 GPS Modülü 75,05 

                                                 TOPLAM: 1.725,41 
Tablo 3: Maliyet Tablosu 

 

Proje zaman planlaması Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4: Proje Zaman Planlaması 

 

• Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Yer görevlileri tonlarca ağırlıktaki uçakların hemen dibinde hizmet verir. Bu da 

görevlilerin sürekli bir risk altında olmasına neden olur. Hatta şimdiye kadar birçok uçak 

pushback araçlarını ezmiştir. Projemiz de anlaşılabileceği gibi havaalanlarında yer 

görevlilerine hitap ediyor.  

 

• Riskler 



Riskler Çözümler 

Ürünü henüz yeni geliştirdiğimiz için ürün 

henüz test edilmemiştir. Bu yüzden sıkıntılar 

yaşayabiliriz. 

Uzman birinden yardım alarak bu sorunu 

çözebiliriz. 

Ayrıca sensörler konusunda ne kadar 

sensörün yeterli olacağı konusunda  henüz 

test edemedik. 

Bu yüzden 3B tasarımımızı olası yeni 

sensörlerin koyulabileceği şekilde tasarladık 
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