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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı  

 

Gökçen-21 isimli uçan araba tasarımımız ismini, tahmin edileceği üzere dünyanın ilk kadın 

savaş pilotu olan ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen’den ilham 

alınarak verildi.  

 

Gün geçtikçe artan trafik sorunları insanlar üzerinde yoğun baskı ve stres oluşturarak kazala-

rın artmasına çevresel kirliliğin oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle metropol ve büyük 

şehirlerde bu oran çok daha yüksek olmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin de Cezeri ile ilk adı-

mı attığı uçan arabalar artık gelecek için kaçınılmaz olmuştur. Hem havada hem karada kont-

rollü bir şekilde sürüş desteği sağlayan uçan arabalar aynı zamanda elektrik enerjisiyle çalışır. 

Bu da çevre dostu ve cezbedici bir imkân sunulması demektir.  

 

Gökçen-21, 2 adet kanadın üzerinde bulunan, sağ tarafta 4 ve sol tarafta 4 adet olmak üzere 8 

adet rotordan; sağ tarafta 2 adet, sol tarafta 2 adet olmak üzere 4 adet tekerlekten ve 1 adet 

kabinden oluşan, X8 multikopter diziliminde, elektrik gücüyle çalışan 2 kişilik uçan arabadır.  

Araçta hafifliğin ve enerji tasarrufunun sağlanması için monokok gövde yapısı ve tekerlekler 

için havasız tekerlekler tercih edilerek tasarlanmıştır. Senaryoya bağlı kalınarak optimum 

seviyede uygulanabilir bir tasarım elde edilmeye çalışılmıştır.  

 

Aracın kabin kısmı tasarımın ortasında bulunmaktadır. Monokok gövde yapısının tercih edil-

mesi nedeniyle dış yapısı karbon fiber kompoziti ile kaplanmış böylelikle çok sağlam bir 

gövde yüzeyi elde edilirken aynı zamanda aracın son derece hafif olması sağlanmıştır. Yolcu 

inişi ve binişi kolaylığı açısından, aracın sol tarafında 1 adet sağ tarafında 1 adet olmak üzere  

açılır-kapanır kapı bulunmaktadır. Kullanıcıların rahat bir sürüş yapması için kabin içinde 

koltuklar arka arkaya sıralı gelecek şekilde dizayn edilmiştir. Araç içerisinde kullanıcının et-

rafı rahatlıkla görebilmesi için tasarımın büyük bir kısmı PVB cam ile döşenmiştir.  

 

Araç varılacak olan konumu, rota koordinatlarının girilmesiyle kendi belirler. Tasarımımız bu 

özelliğini yeni teknolojilerle donatılmış iç yapısı sayesinde, yapay zekâ temelli denetleyici ve 

gelişmiş sensörler ile kazanmıştır. Yapay zekâ yöntemlerinin kullanılmasıyla uçan araba tasa-

rımımız diğer araçlarla iletişime geçebiliyor ve çevreyi doğru bir şekilde tanımlayabiliyor. Bu 

sayede zorlu trafik koşullarında meydana gelebilecek trafik kazalarını minimize etmiş oluyor. 

Tüm bunlara ek olarak otonom sürüş seviyesi olarak Seviye 4 (Yüksek Sürüş Otomasyonu ) 

seçimine karar verilmiştir.  

 

Tasarımda günümüze kadar yapılmış ve yapılması planlanan uçan arabalar karşılaştırılmış ve 

dronelara olan benzerliklerinin analizi yapılmıştır. Gökçen-21’in tasarımı, aracın havada düz-

gün bir VTOL kabiliyeti gösterebilmesi, gerekli donanımların yerleştirilmesi ve yolcuların 

boyutları baz alınarak CAD ortamında yapılmıştır. 
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1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

Tablo 1. Gökçen-21 Nihai Performans Özellikleri 

 

 

Pervane - Motor  

Hava seyir modu için 8 adet, maksimum 45 kW güce sahip 

elektrik motoru ve 1,8 m çapında pervane bulunmaktadır. 

Pervane ve motor yerleşimi bir bağlantı kolunda iki adet 

olacak şekilde koaksiyel yapıdadır. Böylece 4 adet bağlantı 

kolu bulunmaktadır. Kara seyri için 2 adet maksimum 100 kW 

gücünde elektrik motoru bulunmaktadır.  

 

 

 

 

Batarya Sitemi  

Hava ve kara seferlerinin güç gereksinimlerini karşılayan 

motorların enerji ihtiyaçlarını hızlı şarj edebilme özelliği, 

senaryoda verilen görev parkuru boyunca havadan ve 

karadan istenilen gücü sağlaması, yüksek verimliliği ve 

uzun ömürlü olması özellikleri sebebiye lityum-iyon 

bataryalar ile karşılamanın uygun olacağına karar 

verilmiştir. Bataryalarda akım, gerilim, sıcaklık vb. önemli 

değerlerin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına 

çıkıldığında sisteme müdahale edilebilmesi batarya yöne-

tim sistemlerinden (BMS) yararlanılmıştır. 

 

 

 

Sürücülerin Güvenilirliği 

Sürücülerin güvenilirliği için araç tasarımında malzeme 

seçimi dayanımı yüksek olan karbon fiberden yana yapılmış 

ve yolcuların karşılaşabileceği her türlü olumsuz durum göz 

önünde bulundurulmuş olup, 6 noktalı emniyet kemerinin yanı 

sıra karada yaşanabilecek kazalar için hava yastıkları, havada 

yaşanabilecek kazalar için ise paraşüt kullanılmıştır.  

 

 

Gövde ve Tekerlekler 

Araçta hafifliğin ve enerji tasarrufunun sağlanması için 

monokok gövde yapısı ve tekerlekler için havasız tekerlek-

ler tercih edilerek tasarlanmıştır ve MICHELIN Uptis 

Prototype tekerlek lastikleri kullanılmıştır. 
 

 

Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Yolcuların kabin içindeki gürültüden minimum seviyede 

etkilenmeleri için, kabin içi cam yünü malzemeyle kaplanarak 

yalıtım sağlanmıştır. 

 

 

Çevresel Gürültü 

Hava seferi ve kara seferi sırasında meydana gelebilecek 

gürültünün en aza indirgenmesi için daha sessiz yapıda çalışan 

fırçasız motorlar tercih edilmiştir. Aynı zamanda pervanelerin 

dönme hareketinden kaynaklı oluşacak gürültünün önüne 

geçebilmek maksadı ile pervaneler silindirik bir kanal 

içerisine alınmıştır.  

 

 

 

Uçuş Güvenliği 

Kullanıcı ve yolcuların güvenli bir yolculuk yapabilmeleri 

için uçuş kontrol bilgisayarı ve denetleyici kullanılmış, aynı 

zamanda meydana gelebilecek her türlü olumsuz olaya karşı 

acil inişler ya da kullanıcının aracı kullanamama durumunda 

otomasyon sistemi devreye girecek olup araç içindeki 

yolcuların güvenliği sağlanacaktır. Otonom sistemlere ek 

olarak sensörler kullanarak güvenliği en üst düzeye 

çıkarılmıştır. 

 

 

Siber Güvenlik 

Seyir halindeyken karşılaşılabilecek herhangi bir hacklenme 

saldırısı karşısında güvenliğin sağlanması için ASELSAN 

tarafından üretilen sinyal karıştırıcı ve sahte bilgi yollayıcı 

sistem kullanılacaktır. 
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1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 

Sistemimizde araç içi güvenliğe ve ulaşım esnasındaki haberleşmeye önem verilmiştir. Bunun 

için mimarimiz yerli ve milli teknolojilerle donatılmıştır. 

 

 
Şekil 1. ASELSAN aviyonik sistem çözümleri 

 

Ayrıca ICAO tarafından tanımlanmış olan CNS/ATM kavramı evrensel hava trafik yönetimi-

nin desteklenmesi için çeşitli seviyelerde otomasyonla birlikte uydu sistemlerini de içine alan 

sayısal teknolojileri kullanan haberleşme, seyrüsefer ve izleme sistemleri kullanılacaktır. 

CNS/ATM için izleme alanındaki en önemli gelişme Otomatik Bağımlı İzleme (ADS-

Automatic Dependant Surveillance) sistemi olacaktır. 

 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

 

1.4.1. Uçuş ve Kara Trafiği Motorları  

 

Tasarımımızın üst kısmında yer alan kanalların içerisine yerleştiren 8 adet eş eksenli rotorun 

güç gereksiniminin karşılaması için motor seçimi, çevreci ve daha az gürültüye sebep olması 

bakımından elektrikli motorlardan yana yapılmıştır. Benzer kategorilerde yer alan elektrikli 

motorlar incelenmiş olup aracımız için hafif olması, üretmesi beklenen güç doğrultusunda 

sahip olduğu akü voltajı, sürekli güç ve verimlilikleri bakımından sağladığı avantajlar değer-

lendirilerek motor seçimi yapılmıştır. 

 

İki kat güç elde etmek amacıyla iki motorun bir araya getirilmesine karar verilmiş ve her bir 

pervane altına 1 adet olmak üzere toplamda 8 adet Mp20280 45kw 95kg itme fırçasız motor 

kullanımı uygun görülmüştür.  

 

Hava seferi için gerekli güç üretimi yerleştirilen bu 6,4 kg lık 8 adet motordan sağlanırken, 

kara trafiği için gerekli olan güç ise 16 kg lık 2 adet kullanılacak olan MP240150 100KW 

230kg Thrust Outrunner fırçasız motorundan sağlanacaktır.  

ASELSAN 

• Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi (HEHSİS) 

• Radar İkaz Alıcısı Sistemi (RWR) 

• Hassas yön tespiti ve ileri teknolojili RF Karıştırıcı sistemi 

• Lazer İkaz Alıcısı Sistemi (LWR) 

• Karşı tedbir Atma Sistemi (CMDS) 

• Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemi (RFJ) 

• GPS/INS entegrasyonu 

• DHS-300 Sayısal Dahili Haberleşme Sistemi 

• Telsiz Uzaktan Komu-ta Sistemi (UKS) 



6 

 

Fırçalı motorlara kıyasla bakıldığı zaman daha az bakım maliyeti gerektirmeleri, daha uzun 

ömürlü olmaları, daha sessiz çalışmalar ve düşük sürtünme kuvvetleri sebebiyle daha yüksek 

verimliliğe sahip olmaları gibi üstünlükleri nedeniyle fırçasız motorlar tercih edilmiştir. Fırça-

sız motorlardan Outrunner seçeneği, daha yüksek torka sahip olması nedeniyle kara trafiği 

için kullanılmıştır.  

 
 

Resim 1. MP240150 100KW 230kg Thrust Outrunner fırçasız motoru teknik resim çizimi 

 

Tercih edilen elektrikli motorların kullanımına bağlı olarak bir ısınma gerçekleşir, bu ısınmayı 

azaltarak motorların güvenliğinin sağlanması için evaporatif soğutma sistemi kullanılmıştır. 

Evaporatif, yani buharlaşma ile soğutmada kaynama sıcaklığı çok düşük olan bir sıvının bu-

harlaşması ile işlemci üzerinden ısının buharlaşan gaz ile çekilmesi sağlanmaktadır. Kullanı-

lan bu sistem ile motorların güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.  

 

  
Resim 2. Mp20280 45kw fırçasız motor 

 

Specifications: 

 MOTOR: MP 240150 

 KV: 40 

 MAX POWER: 100KW 

 Continous power: 50kw 

 MAX AMP: 400A 

 CONTINIOUS AMP: 220A 

 ESC:400V 250A /200V 500A 

 MAX VOLT: 400V 

 TORQUE:180Nm 

 HP: 136max/68 rated 

 SIZE: 240x 150( without shaft ) 

 POLES: 20 (40 MAGANET) 

 SLOT:36 

 PWM:8-16KHZ 

 TIMING DEGREE: 15  

 WEIGHT (kg):16kg 
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Resim 3. MP240150 100KW 230kg Thrust 

Outrunner fırçasız motoru 

 

Specifications: 

 MOTOR: 202/80 

 KV: 55 

 MAX POWER: 45KW 

 CONTINIOUS POWER: 22kw 

 MAX AMP: 380A 

 ESC:28S 1000A 

 MAX VOLT: 200V 

 RESISTANCE (mOhm): .35 

 SIZE: 202x 80mm( without shaft ) 

 STATOR/MAGANET: 36/40 

 NET WEIGHT (kg):6.4 

 THRUST: 95kg 

 SHAFT: 20mm hollow shaft 

 TORQUE:85Nm 

 

 

1.4.2. ESC (Elektronik Hız Kontrolü) 

 

Aracın Güç-Kontrol beyin ünitesi olan ESC’lerin motorlarla uyumlu olmasına dikkat edilmiş-

tir. Hava sisteminde ESC:28S 1000A özelliklerinde kara sisteminde ESC:400V 250A /200V 

500A özelliklerinde ESC tercih edilmiştir. 

 

 

1.4.3. Gövde Yapısı  

 

Araçta hafifliğin ve enerji tasarrufunun sağlanması için monokok gövde yapısı tercih edilerek 

tasarlanmıştır. Monokok gövdelerin avantajı gövde yapısında fazla kiriş bulundurmadığından 

araç ağırlığının az olması ve buna bağlı olarak yakıt tasarruf ve performans sağlaması olarak 

belirtilebilir. Monokok gövdeler ani darbeleri absorbe edebilir. 

 

Gökçen-21’in tasarımı sırasında hafifliğin ve mukavemetin son derece önemli olmasından 

dolayı karbon fiber malzeme kullanımından sıkça yararlanılmıştır. Dış etkilere karşı olan di-

renci, korozyon ve aşınmalara karşı dayanımlı olması, yüksek mukavemeti ve toplam ağırlı-

ğının düşük olması sebebiyle gövde için karbon fiber malzeme kullanılmıştır. Kullanılan bu 

malzeme sayesinde hafif bir yapıya sahip olan aracımız aynı zamanda yakıt tüketiminin de 

olabildiğince az olmasını sağlamaktadır.  

 

Tasarımda fazlasıyla yer verdiğimiz, görüş açısını genişletmek amaçlı PVB camlardan yarar-

lanılmıştır. PVB camların seçimi ile olası bir kaza anında sıçrama ve dağılmaları önleyerek 

güvenliğin artırılması hedeflenmiştir.  
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1.4.4.  Pervaneler  

 

Pervaneler uçan araba tasarımında çok önemli bir yere sahiptir. Kritik sistemler olması sebe-

biyle hafif aynı zamanda son derece dayanımlı olmaları gerekmektedir. Bu isterlerin sağlana-

bilmesi için monokok yapıdaki karbon fiber malzemeler tercih edilmiş ve gereken mukave-

metler için vakum infüzyon ve RTM yöntemlerinin kullanımı uygun görülmüştür. Aynı za-

manda aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat sağlam olan ve esnekliği ile yorulma mukavemeti çok 

yüksek olan kevlar ile uçuş sırasında kullanıcının karşılaşabileceği her türlü olumsuz olayın 

meydana getirebileceği darbeler yayılarak hasarın azaltılabilmesi hedeflenmiştir.  

 

Pervaneler kullanıcıların ve çevrenin maruz kalacağı gürültünün minimum seviyede tutulması 

ve aynı zamanda dış etkilerden dolayı meydana gelebilecek kaza, kırınım gibi olayların engel-

lenmesi için kanal içerisine yerleştirilmiştir. Bu tasarım ile kullanıcı ve yolcuların emniyette 

olmaları sağlanmıştır. Gürültü azaltma ve güvenliği arttırma gibi avantajlarının yanı sıra ter-

cih edilen bu kanal yapısı ile pervanelerde meydana gelen sürtünme kuvvetini azaltarak ve-

rimliliği arttırmak hedeflenmiştir.  

 

8 adet motordan güç alan pervaneler Gökçen-21 uçan arabamızın havalanmasını sağlayacak-

tır. Hafif ve dayanıklı olması için Karbon-Fiber kompozit malzemeden üretilmesi tercih edil-

miştir. Tasarımı 1.8 m çapında olması uygun görülmüştür. 

  

1.4.5. Tekerlek Yapısı  

 

Aracımızın kara yolunda konforlu ve güvenli bir sürüş gerçekleştirebilmesi için MICHELIN 

Uptis Prototype tekerlek lastikleri tercih edilmiştir. Bu lastik tiplerinin tercih edilme sebebi, 

hava bulundurmayan yapısı ile sürüş sırasında meydana gelebilecek tekerlek patlaması ya da 

tekerleğin havasının inmesine bağlı olarak yaşanabilecek kazaları ortadan kaldırmasıdır. Aynı 

zamanda hava içermeyen yapısı zamana bağlı oluşacak aşınma risklerini de yok ederek teker-

leklerin kullanım ömrünün daha uzun olmasını ve bu sebeple bakım maliyetlerinin de mini-

mum seviyede tutulmasını sağlamaktadır. Sahip olduğu bu özellikler araç tasarımımızın kul-

lanıcı için daha emniyetli ve daha makul olduğunu göstermektedir.  

Aynı zamanda tasarımın en önemli özelliklerinden biri olan hafif olma koşulunun sağlanabil-

mesi bakımından da hava bulundurmuyor olması seçmiş olduğumuz tekerleklerin bir diğer 

avantajıdır.  

 

1.4.6. Kabin İçi Yapısı  

 

Kabin içi gürültüyü en düşük seviyeye indirgemesi ve korozyona, bozunmalara, çürümelere, 

küflenmelere ve yüksek sıcaklıklara karşı olan direnci sayesinde cam yünü ile donatılmıştır.  

 

Kabin içi yerleşim düzeni olarak arka arkaya koltuk yerleşimi yapılmıştır. Kokpit 

boyutlandırılması yapılırken antropomorfik model olarak ANSUR II insan modeli 

kullanılmıştır. Uygun görüş açısı, uygun erişim mesafesi gibi ergonomik parametrelere göre 

dashboard ve HMI tasarımı yapılmış ve kontrol elemanları yerleştirilmiştir. 
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1.4.7. Batarya  

 

Gökçen-21 için seçmiş olduğumuz hava ve kara seferlerinin güç gereksinimlerini karşılayan 

motorların enerji ihtiyaçlarını hızlı şarj edebilme özelliği, senaryoda verilen görev parkuru 

boyunca havadan ve karadan istenilen gücü sağlaması, yüksek verimliliği ve uzun ömürlü 

olması özellikleri sebebiyle lityum-iyon bataryalar ile karşılamanın uygun olacağına karar 

verilmiştir.  

 

Lityum iyon piller diğer kimyasallarla hazırlanan denklerine oranla sıklıkla çok daha hafiftir-

ler. Bunun sebebi lityum iyon pillerin en üst seviyede doldurulabilme yoğunluklarıdır. Li-ion 

piller küçük ve taşınabilirdir. Li-ion piller için hafıza etkisi sorunu yoktur, dolayısıyla bu pil-

leri şarj etmek için tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmez. Ayrıca yine aynı nedenden 

dolayı şarjı yarıda kesmek pil için olumsuz bir etki yaratmaz. Bu nedenle aracın batarya kıs-

mında Li-ion pillerin kullanımına karar verilmiştir. Belirlenmiş şarj noktaları, şarj ünitesi ile 

rahatlıkla şarj edilebilmektedirler. Araçta kullanılacak Li-ion piller Panasonic-Sanyo 

NCR18650GA marka olarak tercih edilmiştir. 3.5 Ah kapasitede 3.7 V gerilimindedir. Batar-

ya paketinde 60 adet pil 6 seri 10 paralel şeklinde yerleştirilmiştir. Bu sistemde 16 modül kul-

lanılmıştır. 

Aracın zeminine döşenen bu bataryalar 4 mevsim kullanımı uygun hale getirilebilmek için 

yalıtım sistemi ile donatılmış olup, bataryaların sıcaklığını optimum seviyede tutmak için 

evaporatif soğutma sistemi tercih edilmiştir.  

 

Tasarımımız için kullandığımız bataryalarda akım, gerilim, sıcaklık vb. önemli değerlerin 

ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına çıkıldığında sisteme müdahale edilebilmesi 

batarya yönetim sistemlerinden (BMS) yararlanılmıştır. Bu sistem ile bataryaların o andaki 

çalışma durumları incelenip, optimum çalışma değer aralıklarında kalmaları sağlanır.  

Bu koşullar incelendiğinde SOLIDWORKS ortamında tasarlanan Gökçen-21’in tasarım ölçü-

leri doğrultusunda parçaları oluşturulacak ve CNC ve CAM imalat yöntemleri ile üretime 

sokulacaktır. 

 

1.4.8. Uçuş Zarfı 

 

Gökçen-21 tasarımında hem havada hem karada gidebileceği düşünülerek aerodinamik yapısı 

şekillendirilmiştir. Hava pozisyonunda yoğun rüzgardan olumsuz etkilenebilecektir. Aracımız 

4 mevsim seyahat edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Yoğun kar ve yağışlarda araç içeri-

sindeki yolcu ve kullanıcı tamamen kapalı sistemde bulunduğu için bu durumdan olumuz et-

kilenmeyecektir. Araç kolaylıkla dağlık alana ormanlık alana iniş yapabilecek ve şehir içi 

ulaşımında kolaylıkla seyahat edebilecektir. 1470 mm en, 2155 mm yükseklik ve 3675 mm 

boy düşünüldüğünde günümüz karayollarında rahatlıkla hareket edebilecektir. Rüzgar limiti 

uçuş için en önemli kriterlerden biridir. Özellikle Uçan arabamız olumsuz hava koşullarında 

uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyebilir ve uçuş sekteye uğrayabilir. Bunun için 

uçuş güvenliğine önem verilmiş ve aracımız gerekli donanımlarla donatılmıştır. Standart at-

mosfer koşulları ICAO standart atmosferinden derlenmiş ve planlama o şekilde yapılmıştır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Haf%C4%B1za_etkisi
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Buna göre; 

Standart Atmosfer tamamen kuru kabul edilmiştir. 

-Ortalama deniz seviyesinde yer sıcaklığı 15°C’dir. 

-Ortalama deniz seviyesindeki hava basıncı 1013.25 hPa (29.92 inch)’dır. 

-Ortalama deniz seviyesindeki hava yoğunluğu 1.225 Kg/m3’tür. 

-Tropopozun ortalama deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 11 Km’dir. 

-Tropopozdaki sıcaklık –56.5°C’dir. 

-Yükseklikle sıcaklık değişimi (Lapse-Rate) görülür. 

-Ortalama deniz seviyesinden 5 Km aşağı ve 11 Km yukarı her Km’de 6.5°C azalma gösterir 

(11. Kilometrede sıcaklık -56.5°C) 

 

Tüm elektrikli araç bataryalarının kapasiteleri kilowatt saat ("kWh" olarak ifade edilir) cin-

sinden ölçülür ve bataryaların sunduğu her bir kWh kabaca 6,5 km’lik bir menzile tekabül 

eder. Ancak bu rakam, aracın kasa tipine veya boyutuna bağlı olarak kayda değer bir oranda 

değişiklik gösterebilir. 

Hesaplamalar: 

60 x 3.5kw = 210 Ah 

3.7 x 6 = 22.2 V 

22.2 V x 210 = 4.6 kWh 

 16 modül için; 

16 x 22.2 V = 355.2 V 

355.2 x 300 = 74.5 kWh 

 Hover süresi; 

 3.5 Ah x 60 x 16 = 3360 Ah 

74 kw/h pil kapasitesinin % 80 verimle çalışacağı üzerinden hesaplamalara devam edilmiştir. 

74 kw/h x %80 = 59.2 kWh 

Hava motorları için talep edilen amper 

380 A x 8 = 3040 A  

3360 Ah / 3040 A = 1 h 10 dakika 

Ortalama 80 km/h uçuş hızı kabul edilmiştir. 

Kara için menzil; 

59.2 x 6.5 = 384.8 km 
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Maksimum 100 km/h kara seyir hızı kabul edilmiştir. 

 

GÖKÇEN 21 

KARA MODU UÇUŞ MODU BATARYA 

V Seyir 80 km/h Faydalı Yük 180 kg Tür Li-ion 

V maks 100 km/h Menzil 80 km Gerilim 3.7 V 

Menzil 384,8 km Seyir Hızı 80 km/h Kapasite 3.5 Ah 

Faydalı Yük 180 kg Tırmanama 

Hızı 

10 ft/s Konfigürasyon 60x6sx10p 

Operasyon Manuel 

/Otonom 

Havada Kal-

ma Zamanı 

60 dakika Akım 10 A 

Motor Gücü 

(Nominal) 

100 kW 

 

 

Operasyon 

 

Manuel 

/Otonom 

 

 Motor Gücü  

(Nominal) 

45 kW 

Tablo 2. Gökçen-21 Performans Özellikleri 

 

1.4.8.1. Araç Ağırlık Kırılımı  

 

21 adet elektrikli otomobil üzerinde yapılan benchmark çalışması neticesinde faydalı yük, 

araç ağırlığı, araç boş ağırlığı gibi önemli oranlar çıkarılmış ve istatistiki çalışma ile bir trend 

bulunmuştur. Buraya 180 kg’lık faydalı yük koyulduğunda gross ağırlık ve boş araç ağırlığı 

elde edilmektedir. Ancak literatürdeki araçların çoğunluğu metal BIW konstrüksüyona sahip-

tir. Bir aracın ortalama olarak BIW ağırlığı toplam ağırlığının çeyreğidir. Gökçen 21 tasarla-

nırken hafif ve dayanımlı olması için CFRP malzemeden yapılacağı öngörülmüştür. Yapılan 

araştırmalara göre aynı dayanım değerlerine sahip metal BIW araç eğer CFRP malzemeden 

tasarlanırsa BIW ağırlığının 0,3 katı kadar bir ağırlık azaltmanın mümkün olduğu bilinmekte-

dir. [2] Bu değerlere göre CFRP malzemeden yapılan Gökçen21’ın gross ağırlığı bulunur ve 

üzerine uçuş ünitesinin ağırlığı eklenerek MTOW (Maks. Kalkış ağırlığı) kestrimi yapılmıştır. 

 

  
Şekil 2. Ağırlık trend analizi 
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 GÖKÇEN-21  

Gövde  100 kg  

Rotor Grubu  60 kg 

Motor Grubu 83.5 kg 

Tekerlekler 26 kg 

Batarya 276.48 kg 

Faydalı Yük 180 kg 

Elektrik Grubu  75 kg 

Paraşüt Sistemi 90 kg 

TOPLAM  890.98 kg 

Tablo 3.  Gökçen-21 Araç Ağırlığı 

 

Aracın acil durumlarda yere çakılmaması için 2 adet paraşütle iniş gerçekleştirmesi düşünül-

müştür. Yere değme hızı araca ve yolculara zarar vermemesi amacıyla 5 m/s olarak kabul 

edilmiştir tıpkı standart paraşütlerdeki gibi. Paraşüt tipi olarak düz dairesel paraşüt kullanıla-

cak ve irtifa önemli olduğu için hızlı açılacak şekilde katlanarak yerleştirilecektir. Paraşüt 

boyutu ve hesaplaması aşağıdaki gibidir. 

 

 
Tablo 4.  Paraşüt Hesabı 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

Tasarlanmış olan uçan arabada hava için 8 adet Mp20280 45kw 95kg itme fırçasız elektrikli 

motor kullanılırken, kara trafiği için gerekli olan güç ise 2 adet MP240150 100KW 230kg thrust 

Outrunner fırçasız motorundan sağlanacaktır.  

 

Gökçen-21, koaksiyel rotor sistemi ile dizayn edilmiştir. Böylelikle herhangi bir motor arızası 

anında diğer motorlarla güvenli iniş sağlanabilir. Araçta kullanılacak bataryalar üzerine araş-

tırmalar yapılmış ve Lityum-iyon bataryalarının kullanılmasına karar verilmiştir. Bu pillerde 

hafıza etkisi yoktur ve kullanılmadıkları zamanlardaki enerji kayıpları yavaştır. Uygunsuz 

kullanılmaları halinde tehlikeli olabilirler. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise diğer pil türlerine 

göre ömürleri daha kısa olabilir.  

 

Bu bataryaları bazı aşırı durumlarda tüm enerjilerini yakma ya da patlatma durumunda olabi-

lirler. Bu durumla başa çıkmak için BMS (Battery Manangement System) batarya yönetim 
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sistemleri kullanılarak veri izleme, hesaplama, koruma ve optimizasyon fonksiyonlarında 

kontrol sağlanır. Gökçen-21 uçan arabamızda tüm bu fonksiyonlar düşünerek kullanıcı için 

güvenilir bir batarya yönetim sistemi oluşturulmuştur. BMS’nin basit bir yapıya sahip olması, 

bakım masraflarının düşük olması, hafif olması, enerji tüketiminin düşük olması ve batarya 

sıcaklığını kontrol edebilecek kapasiteye sahip olması gereklidir.  

 

Gövde havalanacağı için hafif tutulmuştur. Fakat aracımız karada da ilerleyebildiği için kaza 

anında yolcu güvenliği düşünülerek karada seyahat için karayolları çift yönlü şehirler arası hız 

limiti baz alınarak 90 km hız limiti konulmuştur. Motorlar ve bataryalar üretilecek olan Gök-

çen-21 uçan arabanın içerisinde 4 mevsim rahatlıkla kullanılabilmesi için evaporatif soğutma 

ile güvenli ve kullanışlı hale getirilmiştir. Evaporatif yani buharlaşma ile soğutmada kaynama 

sıcaklığı çok düşük olan bir sıvının buharlaşması ile işlemci üzerinden ısının buharlaşan gaz 

ile çekilmesi sağlanır. Genellikle bu sistemlerde sıvı nitrojen kullanılır ve aşırı soğutma yapı-

larak işlemcinin çok düşük sıcaklıklara kadar soğutulması sağlanabilmektedir.  

 

Hava seyahatinde motorlardan biri arızalandığı durumda (4 adet sınırı vardır.) araç buna rağ-

men güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmektedir. Herhangi bir olumsuz durumda aracın üze-

rine konumlandırılmış paraşüt sistemi devreye girmekte, yolcular güvenli ve sakin bir şekilde 

aracın belirlediği uygun konuma iniş yapabilmektedir. Kara seyahatinde 2 adet motor kulla-

nılmasına müteakib bir adet motorun arızalanması halinde bile araç sorunsuz bir şekilde seya-

hatine devam edebilecektir. Yolcuların güvenliği için koltukların her biri 6 noktalı emniyet 

kemeri ile donatılmıştır ve içerisine hava yastığı konulmuştur. 

 

2.2.Gürültü Azaltma  

 

Ses, nesnel bir kavram olup ölçülebilir bir değere sahiptir, fakat öznel bir kavram olarak 

nitelendirilen gürültü, istenmeyen ses olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca gürültü şiddetine göre 

rahatsız edici olabilmektedir. Çok yüksek olan sesler psikolojik rahatsızlıklara bile yol 

açabilmektedir. 70 dB’den sonraki ses seviyeleri sağlık açısından risklidir.   

 

Gökçen-21’de elektrik motoru kullanılması petrol yakıtlı motorlara göre daha sessiz bir 

şekilde çalışmasını sağlamıştır. Yalıtım için kullandığımız cam yünü teknolojisiyle gürültü 

önemli ölçüde azaltılırken aynı zamanda kabin içi gürültünün azaltılması ve yolcuların 

huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için akustik materyallerle kabin içi kaplanmıştır. Tüm 

pervanelerin senkronize çalışması sağlanarak çevresel gürültü azaltılması sağlanmıştır. 

Pervanelerin meydana getirdiği yüksek ses üretiminin önlenmesi için pervanelerin kanal 

içinde kalacağı bir tasarım düzenlenmiştir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme 

malzemesi olarak kullanılan cam yünü aynı zamanda gürültü azaltma için tasarımın orta 

katmanında da kullanılmıştır. Dış katman için karbon fiber, orta katman için cam yünü ve iç 

katman için karbon fiber malzemeler kullanılmıştır. 

 

Tercih edilen motor ve malzeme seçimleri uçan arabanın kullanıcı ve çevre için meydana ge-

tirebileceği tüm gürültü ve zarar göz önünde bulundurularak bu etkilerin minimum seviyede 

tutulabileceği şekilde yapılmıştır. 
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Resim 4. Gökçen-21 ' in gürültü azaltma çözümleri 

 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

2.3.1. Uçuş Güvenliği 

 
Uçuş güvenliğinde yolcular 6 nokta emniyet kemeri ve hava yastıkları ile korumaya alınmıştır. 

Olası kaza veya çarpma anında gevrek bir malzeme olan camlara eklenen PVB (polivinil bütral) 

tabaka, cam katmanlarını kırıldığında bile bağlı tutar ve yüksek mukavemeti camın büyük keskin 

parçalara ayrılmasını önler.  

 

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) ile hava trafiği izlenerek ve olası 

çarpışmaların önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Sistem herhangi bir pilot ya da operatörün 

yardımına ihtiyaç duymaksızın saniyede iki defa uçuş bilgisi yayınlar. Hava aracının konum ve 

hız bilgileri GPS’den elde edilen bilgilerdir. Bilgilerin doğruluğu GPS’nin doğruluğuna bağlıdır. 

Sistem bir hava aracının pozisyonunun gerçek zamanlı olarak bilinmesini sağlar. Yayınlanan 

bilgiler (rapor) uygun alıcılara sahip herkes tarafından görülebilir. Kameralar ve çarpışma önleyici 

radar ile hem havada hem de karada kazalar önlenmek istenmiştir. Görsel navigasyon sistemi 

sayesinde GNSS yada ADS-B den veri alınamaması durumunda araç kendi konumunu 

saptayabilmektedir. Yedekli kontrol sistemleri sayesinde arıza durumunda aracın güvenilirliği 

artırılmak istenmiştir ve bunun için “Ram Air Turbine” kullanılmıştır. Ram Air Turbine gövde 

altında bulunan, yay yükü ile açılmaya hazır bir pervanedir. Motorlar çalışır durumda iken ancak 

herhangi bir sebeple tüm elektrik veya hidrolik gücün yitirildiği durumlarda da otomatik olarak 

açılır. Gerekli görmesi durumunda pilot da manual olarak da Ram Air Turbine’i açabilir. 

 

Tüm bunlara ek olarak güvenli bir iniş yapabilmesi için araç üstünde 2 adet paraşüt de 

bulunmaktadır. 

 

2.3.2. Siber Güvenlik 

 

Karbon fiber  

Karbon fiber Cam yünü  
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Siber saldırılar, sivil havacılık endüstrisi için giderek büyüyen bir tehdit oluşturmaktadır. 

Havacılık kurumları rutin operasyonlarının dışında kritik operasyonlar için de giderek artan 

ölçüde elektronik sistemlere bel bağlamaktadır. Elektronik sistemlerin saldırılardan 

korunması (yasa dışı müdahale) ve güvenlik seviyesinin 7/24 sürdürülebilir olması zorunluluk 

haline gelmiştir. 

 

Aracımızda siber güvenlik olarak ASELSAN tarafından üretilen sistemleri kullanıyoruz. 

Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi (HEHSİS), ASELSAN tarafından sabit 

ve döner kanat hava platformları için geliştirilen entegre bir Elektronik Harp Kendini Koruma 

Sistemi’dir. Bu sistemler aracı, dinamik tehdit ortamında aldatma ve karıştırma sağlayan RF 

enerji gönderimi, hassas yön tespiti ve ileri teknolojili RF Karıştırıcı sistemi ile çoklu 

tehditlere karşı yüksek etkinlik, 360°'de tehdit takibi ve tehdide özel karıştırma, Radar İkaz 

Alıcısı Sistemi (RWR), Lazer İkaz Alıcısı Sistemi (LWR), Karşı tedbir Atma Sistemi 

(CMDS), Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemi (RFJ) gibi siber saldırı potansiyeli olan her türlü 

sisteme karşı koruma sağlar.  

 

Sistem, yoğun tehdit ortamında platform bekasını sağlarken, pilot iş yükünü minimum 

düzeyde tutacak biçimde gelişmiş kullanıcı arayüzüne sahip olmakta ve sesli ve görsel 

ikazları da pilota sunmaktadır. Görev esnasında olay kaydı, darbe tanımayıcı kelime kaydı, 

enterferans yönetimi, tek noktadan yükleme/indirme, gece görüş uyumluluğu ve GPS/INS 

entegrasyonu HEHSİS’in diğer özellikleri arasındadır. 

 

Güvenlik Konusu Güvenlik Çözüm Önerisi 

Yolcu ve sürücü 6 noktalı emniyet kemeri ve acil durum paraşütü 

Camlar PVB (Polivinilbütral) tabaka 

Hava Trafiği ADS-B(Automatic Dependent Surveillance 

Broadcast) 

Yedekli  kontrol sistemi Ram Air Turbine 

 

 

 

Siber Güvenlik  

1. Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma 

Sistemi (HEHSİS) 

2. RF Karıştırıcı sistemi 

3. Radar İkaz Alıcısı Sistemi (RWR) 

4. Lazer İkaz Alıcısı Sistemi (LWR) 

5. Karşı tedbir Atma Sistemi (CMDS) 

6. Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemi (RFJ) 

Tablo 5.  Güvenlik Çözümleri 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Kullanıcının evi ve Tren Garı arası mesafe 40 km olarak belirlenmiştir.  

Senaryo Adımları; 

1. Adım : Evden çıkan öğrenci 5 km mesafeyi 100 km/h hızla 3 dakikada alır ve tabloda 

gösterilen belirlenmiş havalanma bölgesine gelir. 
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2. Adım : 30 m irtifaya 10ft/ s hızla tırmanır. Tırmanma süresi 9.8 saniyedir. İnişle bir-

likte bu süreç 0.326 dakika olarak hesaplanmıştır. 

3. Adım : 30 km mesafeyi havada gidecek olan öğrenci 80 km/h hızla 22.5 dakikada al-

maktadır. 

4. Adım : Grafikte gösterilen iniş bölgesinden 5 km doğrusal olarak 100 km/h hızla 3 da-

kikada alarak  öğrenci Tren Garına sorunsuz erişmiştir. 

Toplamda 28.826 dakikada hedefine ulaşmış ve Uçan arabanın kritik değeri ortaya çıkmıştır.  

 

 

 
Resim 5. Senaryo görseli 

 

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

 

3.2.1Araçların Havada Hareket Kuralları 

 

Tasarımını yaptığımız Gökçen-21 hava trafik yönetim sistemlerinde İHA’ları ilham kaynağı 

olarak alıp,  İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonları-

nın Usul ve Esaslarına İlişkin Talimat/Mevzuat kapsamındaki kurallara göre seçimler yapıl-

mıştır.  

 

Aracımız kullanıcı tarafından kontrol altında tutulacak olup aynı zamanda kullanıcının başına 

gelebilecek olaylara karşı güvenlik için otonom sistem ile desteklenmiştir. Meydana gelebile-
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cek her türlü kaza ya da olumsuz durumlarda otomatik pilot durumuna geçen aracımız acil 

iniş yapabilecektir. Aynı zamanda dikey iniş kalkış yapabilen tasarımı ile acil durumlarda 

araç kullanıcıya uyarı verir ve uçuş sona erdirme sistemi aktif hale getirilerek güvenli bir iniş 

sağlanır. Güvenli bir seferin sağlanabilmesi için etraftaki cisimlerin tanınması, çapışmalardan 

kaçınmak ve gerekli mesafenin korunması amacıyla otonom sistemi destekleyici sensörler 

kullanılmıştır. 

 
Resim 6. Gökçen-21’de kullanılan sensörlerin örnek konumlandırılması 

 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1.Tasarım Görselleri  

 

 
Resim 7. Gökçen-21 ' in yandan görünüşü 
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Resim 8. Gökçen-21 ' in arkadan görünüşü       Resim 9. Gökçen-21 ' in önden görünüşü 

 

 
Resim 10. Gökçen-21 ' in genel görünüşü 

 

 

Resim 11. Gökçen-21 ' in yarım kesit görünüşü 
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Resim 12. Gökçen-21 kabiniçi yolcu konumlandırılması-1 

 

 
Resim 13. Gökçen-21 kabiniçi yolcu konumlandırılması-2 

 

 
Resim 14. Gökçen-21 üstten görünümü 
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Resim 15. Gökçen-21 üstten görünümü 2 

 

 
Resim 16. Gökçen-21'in havalandığı an görüntüsü 

 

 
Resim 17. Gökçen-21'in havalandığı an görüntüsü 2 
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model  

 

 
 

Resim 18. Gökçen-21'in yandan ölçeklendirilmiş çizimi 

 

 

 
 

Resim 19. Gökçen-21'in önden ölçeklendirilmiş çizimi 
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Resim 20. Gökçen-21'in üstten ölçeklendirilmiş çizimi 

 

 

Tasarlanan uçan arabamızın üretimi sırasında gövde için seçilen karbon fiber malzemeler 

gövde için yapılan uygun kalıplarda basınç altında preslenerek üretilecektir. Araç üretiminde 

önemli bir konuma ve yeterli bilgiye sahip olduğumuz göz önüne alınırsa uçan araba tasarı-

mında araç üretimi kısmında var olan otomotivler ve bu otomotivlerin üretim yöntemleri dü-

şünülerek hareket edilmiştir. Otomotiv üretiminde kullanılan ve standartlaşan talaşlı imalat 

yöntemlerinden, saç kesim, büküm ve kaynak yöntemleri ile gövde üretiminin yapılması ön-

görülmüştür. Ayrıca son zamanlarda rağbet ören eklemeli imalat teknolojisinden de 

fayadalanmıştır.  

 

Kevlar ve karbon fiber malzemelerden tercih edilen pervaneler aracın havada kalabilirliği, 

ağırlığı ve dayanımı gibi faktörler göz önünde bulundurularak boyutlandırılmış ve gerekli 

mühendislik yöntemlerinin kullanımı ile üretilmiştir. Üzerine yük gelen pervanelerin üretimi 

araç için hayati önemler taşıması nedeniyle vakum infüzyon ya da ihtiyaca bağlı olarak RTM 

yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Aracın hafifliğinin yanı sıra dayanımının da son derece 

önem teşkil etmesi malzeme seçiminde karbon fiber tercih edilmesinin esas sebebi olmuştur. 

Aracın şase ve batarya koruması için yapılacak sistemlerin üretiminde yine yüksek dayanı-

mından dolayı karbon fiber malzemeler alüminyum kalıplarda yüksek sıcaklık ve basınçlar ile 

vakumlu fırınlarda üretilebilmektedir.  

 

Aracın aviyonik sistemleri için üretim zaman ve maliyet açısından yüksek teferruat gerektir-

mesi bakımından tedarik edilmektedir. 
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4.3.Simülasyon  

 

Gökçen-21 uçan arabamız için yapılan simülasyon çalışması CFD analiz  youtube linki, CFD 

analizi drive linki ve görselleri aşağıda yer almaktadır. 

 

Youtube linki  : https://youtu.be/Vh3dy1k0gc8 

 

Drive linki : https://drive.google.com/file/d/13-

lSXJrizUYArEmhRV5m8rYJ0inJ6KUX/view?usp=sharing 

 

 
 

Resim 21. CFD Analizi çıktısı görseli 1 

 

 

 
 

Resim 22. CFD Analizi çıktısı görseli 2 
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Resim 23. CFD Analizi çıktısı görseli 3 

 

 
 

Resim 24. CFD Analizi çıktısı görseli 4 

 

5. YAPILAN REVİZELER  

 

Araç boyutları detaylıca gözden geçirilmiş olup boyut sorunları giderilmiştir Pervaneleri ko-

ruması için çevrelediğimiz kanal yapılarını kenarları yuvarlatılmış şekilde yeniledik. ÖTR 

bazında uçan arabamızı aynalama görüntüsüyle tasarlamıştık. Daha sonra bu durumun  kulla-

nıcıya olan zorlukları göz önüne aldık ve arka arkaya sıralı koltuk düzenine geçilmesi gerek-

tiğine karar verdik. Kapı sistemini genişlettik ve sağda 1 solda1 kapı olacak şekilde konfigüre 

ettik. Aracın daha estetik durması için cam döşemelerin yeniledik. Simülasyon kısmında be-

lirttiğimiz simülasyonlara Ftr raporunda yer verdik.Rapor düzenimizdeki mantık hatalarını 

onararak daha planlı bir rapor hazırladık. 



25 

 

6. KAYNAKÇA 

1. https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/3_elektrikliaraclar.pdf  

 
2. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/993999  

3. http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/69fd4f4f91e16fd_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=1  

4. S. Jesse 2014. "How a Quadcopter works | Clay Allen". University of Alaska, Fairbanks. Retrieved 
2015- 01-20.  

5. Guide to the CIRRUS AIRFRAME PARACHUTE SYSTEM (CAPS™), Cirrius Aircraft, 

18.4.2013  

6. https://www.muhendisbeyinler.net/karbon-fiber-nedir/  

7. https://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/11666.pdf  

8. https://uteddergi.com/acil-durum-g%C3%BC%C3%A7-sistemleri-ram-air-turbine/  

9. https://www.taesa.org/ta-57-ads--otomatik-bagimli-gozetim-.html  

10. https://tr.flightaware.com/adsb/  

11. https://www.netcom.com.tr/siber-guvenlik-perspektifinden-havacilik-endustrisi/  

 

12.https://www.havajet.com/bunlari-biliyor-musunuz/monokok-ve-semi-monokok-govde/ 

 

13.Özsoy, S., Çelik, M., Kadıoğlu, F.S., "An Accelerated Life Test Approach for Aerospace 

Structural Components", Engineering Failure Analysis, Vol 15, Issue 7, pp 946-957, Oct 

2008. 

 

14.Aykan, M., Çelik, M.,"Vibration Fatigue Analysis and Multiaxial Effect in Testing of Aer-

ospace Structures", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, Issue 3, pp 897-907, 

April 2009. 

 

15. Köse A., Uçak Yapısal Bütünlük Programı ve Yorulma Ömrünü Tahmini, Uzmanlık Tezi, 

MSB Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara, 1995. 

 

16. Kenaroğlu, Y., “Hava araçlarının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu”, Mühendis ve 

Makine, Cilt 52, Sayı 614, 2010. 

 

17. Çelik, M., “Hava Platformları Entegrasyonunda Yapısal Analiz Süreci”, Aselsan Dergisi, 

Sayı 73, s. 14-17, Mayıs 2007. 

 

18. Allen, B., Curless, B. and Popović, Z. (2003) ‘The space of human body shapes: recon-

struction and parameterization from range scans’, ACM Trans. Graph. TOG, Vol. 22, No. 3, 

pp.587–594, DOI: 10.1145/882262.882311 

 

19. https://tr.wikipedia.org/wiki/Lityum_iyon_pil 

 



26 

 

20. https://www.tebarval.com.tr/tr/elektrikli-araclarin-surus-menzili 

 
21. https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/3_elektrikliaraclar.pdf  

 
22. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/993999  

23. http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/69fd4f4f91e16fd_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=1  

24. https://www.muhendisbeyinler.net/karbon-fiber-nedir/  

25. https://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/11666.pdf  

26. https://www.aselsan.com.tr/tr/cozumlerimiz/aviyonik-ve-seyrusefer-sistemler/haberlesme-

sitemleri/dhs300-sayisal-dahili-haberlesme-sistemi  

27. Akıllı Taşıtlar ve Kontrol Sistemleri Hayrettin Gökozan1, Mehmet Taştan2  

28. P. Rong and M. Pedram, “An analytical model for predicting the remaining battery capacity of 

lithium-ion batteries,” Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on, vol. 14, 

pp. 441-451, 2006.  

29. https://uteddergi.com/havacilik-ve-meteoroloji/  


