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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Engelliler özellikle engelli çocuklar doğal olarak sağlıklı insanların temposuna ayak
uyduramadıklarından ikinci sınıf insan muamelesine maruz kalmaktadır. Her ne kadar onlara
“siz baş tacımızsınız” dense de engelli çocuklara ve yetişkinlere hayatta olması gereken
kolaylıklar yeterince sağlan(a)mamakta, toplum dışına itilmektedirler. Bu durum onların
ruhlarında derin yaralar açmakta, ömür boyu ruhsal problemlere sebep olmaktadır.
Dünyada yapılan araştırmalarda özellikle “spor etkinliklerinin” engelli bireylerin
toplumsal uyumuna ve sosyalleşmelerine büyük fayda sağladığı kanıtlanmıştır. Engellilerin
topluma uyumlarında sporun etkisini göstermek amacıyla yapılan aktiviteler konusunda onları
"uçuracak" bir fikrimiz var. Bu fikrimizle engelli çocukların özgüven kazanması, farkındalık
yaratması ve topluma kazandırılması amaçlanmaktadır.
Projemizde hava araçları imalatı ve uçurulması konusunda uzman kişiler, engelli
çocukların dilinden en iyi anlayan sosyolog ve engelli çocukların bedensel gelişimine uygun
uçak tasarlamamızda yardımcı olacak ortopedist ile tamamen yerli ve milli imkanlar
doğrultusunda tehlike anında uzaktan da kontrol edilebilen çift kişilik bir planör ile çocukların
özgüven kazanmaları ve en zor alanlardan biri olan havacılık alanında kendilerini göstermeleri
ile toplumda farkındalık kazanarak onların topluma entegrasyonu sağlanacaktır
Toplumda Engelli insanların yaşam biçimi sosyal hayattan maalesef izole bir şekildedir.
Aslında Engelli insan yoktur, onlara engel oluşturan toplumlar vardır. "Bak çocuğa uçak
uçuruyor" projesiyle bu insanların kendi kontrolunde uçak uçurmalarını sağlayarak toplumu
bilinçlendirmek ve bu insanları hayata daha çok bağlamak amaçlanmıştır.
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Söz konusu projede fiziksel engeli olan bir çocuk bir planörü kendi kumanda ederek
uçuracaktır.
Gönüllü bir fiziksel engelli çocuğa göre uçuracağı planör özel tertibatla donanacaktır.
Planör özel olarak hava yastıkları ve emniyet önlemleri ile tasarlanacaktır. Çocuk temel pilotaj
eğitminden sonra sertifikalı ve tecrübeli bir pilot eşliğinde planörü uçuracaktır. Bu uçuşta
hedeflenen irtifa maksimum 6 metredir. Ayrıca yer kontrollü uzaktan kumanda ile de planör
uçabilecektir. Böylece pilotaj hatası durumunda yerden uzaktan kumanda ile emniyetli bir
şekilde indirilecektir.
2. Problem/Sorun:
Engelli insanların toplumdan kopmamaları için son zamanlarda gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Örneğin araba kullanmaları için özel tertibatla sürücü olabilmektedirler. Ancak
hobi ve eğlence amaçlı uçak uçurmaları için bugüne dek her hangi bir düzenleme
yapılmamıştır. Bunlara bağlı olarak özellikle havacılık sevdası olan engelli bireylerimizin
uçma sevdası ve tek başına bir şeyler başarma isteklerinin olması konusunda gerekli
çalışmaların olmaması engelli bireylerde bir problem teşkil ediyor.
Var olan çözümlerin engelli bireylerde tam olarak özgüven duygusu ve onların tek başına
uçmaları konusunda yetersiz kalındığı görülmüştür. Bunlara bağlı olarak engelli bireyler
üzerinde daha önce yapılan çalışmalarda engelli bireyleri hava araçlarında kişi ve kişiler
tarafından kontrol edilerek uçurulması sebebi ile engelli bireylerin tek başına uçma sevdasının
önüne geçememiştir. Projemizde verilen eğitimler ve birçok pilot tarafından uçurulması ile
deneyim kazanması ile birlikte engelli bireylerin yalnız uçması sağlanacaktır. Projemizde
engelli bireylerin maksimum güvenliği sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
Gönüllü bir fiziksel engelli çocuğa göre uçuracağı planör özel tertibatla donanacaktır.
Planör özel olarak hava yastıkları ve emniyet önlemleri ile tasarlanacaktır. Çocuk temel pilotaj
eğtiminden sonra sertifikalı ve tecrübeli bir pilot eşliğinde planörü uçuracaktır. Bu uçuşta
hedeflenen irtifa maksimum 6 metredir. Ayrıca yer kontrollu uzaktan kumanda ile de planör
uçabilecektir. Böylece pilotaj hatası durumunda yerden uzaktan kumanda ile emniyetli bir
şekilde indirilecektir.
3. Çözüm
Projemizde genel olarak engelli bireylere uygun bir planörün tasarlanması ve onların
güvenliğini en üst seviyeye çıkartılması amaçlanması ile birlikte engelli bireylerde yalnız uçma
sevdası ve başarma konusunda çözüm sağlanacaktır.
.
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Projemizin genel amacı engelli bireylerin topluma entegresi ve onların başarması zor bir alan
olan havacılık alanında başarı elde etmesidir. Bunlara ek olarak engelli bireylerin istekli
olanların ve başarılı olanları Türkiye’nin havacılık ve uzay serüvenine katkı sağlayacaktır.
Geçmişte hayal ve mucize olarak görülmesine karşın birçok proje bu hayal ve projeler
sayesinde yapılmıştır. Hayal gücümüzün en çok geliştiği yaşlar olan çocukluk yaşlarında
onların da müthiş fikirleri bizleri gerçek projelere sürükleyerek birçok alanda bizlere fark
kazandıracaktır. Genel mahiyette düşünmek gerekirse hava araçları tasarlanırken en üst seviye
güvenlikte olması beklenir. Bu sayede projemiz tasarlanırken engelli bireylerin en üst seviyede
güvenlikte tasarlanması aslında diğer birçok hava aracının tasarlanmasında etkisi olacaktır.
Projemizin teknik detayları 4.Yöntem alt başlığında açıklanmıştır.
4. Yöntem
Engelli bireyin kullanacağı hava aracının teknik çizim ve deneysel uçuşu sağlanacak araç
ayrıca uzaktan kumanda ile yönlendirilebilecek sonrasında uzman planör eğitmen pilotu ile
uçuş testleri yapılacak araç eğitim verilebilecek şekilde çift kişilik olup sonrasında engelli
birey eğitmen ile birlikte uçuş eğitimlerini tamamlayıp bireyin tek başına kullanabilir olduğuna
uzman eğitmenin onay vermesi sonrası yalnız uçuşunu gerçekleştirebilecektir.
Süreç planlama, prototip aracın üretilmesi, uzaktan kumanda ile uçabilirlik testleri, gerçek
aracın üretilmesi, SHGM otoritesinden deneysel araç lisansının alınması, eğitmen planör
hocasının test uçuşlarını tamamlaması gerekli eksikliklerin giderilmesi ve revizyonlarından
sonra engelli bireyin yer dersleri sonrası eğitmen ile uçuşa başlaması gerekli eğitim
aşamalarından sonra engelli bireyin yalnız uçuşu ile süreç tamamlanır.
İlk başlarda engelli bireylere uygun temel uçuş mekaniği eğitimin verilmesi ile çocuklarda
hava aracını tanıtımı ve temel teorik eğitim verilerek çocukların hava aracı tanıması
sağlanacaktır. Daha sonrasında uygulamalı eğitimler sonucunda yani uygulamalı olarak hava
aracının bütün alt bileşenleri tanınması ile yapılacak uçuşlar sonucunda engelli bireylerin yalnız
uçması sağlanacaktır ve sistem alttaki Şema 1‘de gösterilmiştir.
.
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Şema 1. Yöntemin uygulanma süreci
Planörümüz tasarlanırken takım kaptanımızın 1989 yılında yaptığı Yu-Ka adlı sportif uçaktan
yararlanılmıştır.
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Şekil 4.1. Yu-ka Adlı Çalışma
Şekil 4.1’de gösterilen çalışma 1989 yılında takım kaptanımızın İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde yaptığı çalışmadır. Bu çalışmalar baz alınarak planörümüz tasarlanmaya
başlanmıştır. Planörün teknik resimleri Şekil 4.2 , Şekil 4.3, Şekil 4.4 ‘de gösterilmiştir.

Şekil 4.2.Planörün İzometrik Görünümü
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Şekil 4.3. Planörün Sağdan Görünümü

Şekil 4.4. Planörün Önden Görünümü
Planörün ana yapısı 6063 T4 Alüminyum alaşımı ( Silisyum-Magnezyum ) ve SAE
4130 çeliğinden tamamen kafes-kiriş sistemdir. Gövde, kanatlar ve kuyruk takımı Dacron
kaplı, üç eksen(eleron, elevatör, radır) kontrollüdür.
Planörün iniş takımı bek tekerlekli sabit iniş takımı sistemi, ana tekerlekler 4.00 X 8,
bek tekerlekleri yan yana iki adet 1.00 X 4 ve bir adet emniyet amaçlı burun tekerleği 1.50 X
8.
Planörümüzde sürat saati, altimetre, pusula, varyometre göstergeleri bulunmaktadır ve
planörün boyutları Tablo 4.1’de gösterilmiştir.
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ALT BİLEŞENLER

BOYUTLAR (m)

Kanat Açıklığı

10.10

Planör Uzunluğu

5.43

Planör Yüksekliği

2.39

Tekerlek İzi

1.58

Pervane Çapı

1.73

Pervane Emniyeti

0.35

Tablo 4.1. Planör Boyut Tablosu
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemizde hem planör olması hem de engelli bireyler üzerinde böyle bir çalışma
yapılması projemizi tamemen özgün ve yenilikçi kılıyor. Bu projenin özgün tarafı engelli
bireylerin kendi başlarına bir uçan hava aracını kullanma isteğidir ve bununla ilgili yapılacak
nadir çalışmalardan biri olmasıdır.
Planörün tamamen yerli yazılım, yerli malzemeler ve yerli imkanlar doğrultusunda
üretilmesi ile Türkiye’de yapılacak ilk yerli ve milli planör olması özelliği de taşıyacaktır.
Bununla birlikte engelli bireyler statüsünde böyle bir çalışma ile engelli bireylerin ülkemizin
en önemli alanlarından olan havacılık alanında yeni bir vizyon izlemesi sağlanacaktır.
Projemizin diğer önemli noktasından biri ise engelli bireylerin güvenliği düşünülerek
alanında uzman pilot hocamız tarafından uzaktan kumandalı bir şekilde kontrol edilecektir.
Bağlantı kopması durumunda ise planörümüz güvenli bir şekilde iniş yapacaktır. Engelli
bireylerin planör kullanırken temel hareketler dışında yanlış bir hareket ile karşılaşması
sonucunda ise yine uzaktan kumandalı bir şekilde uzman pilot tarafından güvenli bir şekilde
inmesi sağlanacaktır.
Planör uçurmaya elverişli olmayan engelli bireyler ise uzaktan kumandalı bir şekilde
uçurulması sağlanarak bu projenin bütün engelli bireyleri kapsaması sağlanacaktır.
Projemizi diğer projelerden ayıran en önemli özelliklerden birisi yapısal analizleri
yapılmış malzemeler, testleri birçok kez yapılmış elektronik sistemlerden yapılması ve uzaktan
kumandalı şekilde kontrol edilmesi piyasadaki benzer ürünlerden ayıran en önemli özelliktir.
Yine piyasada olan planörler normal bireyler baz alınarak yapılmıştır ama bizim tasarladığımız
planör tamamen engelli bireylere uygun yüksek güvenlikli bir şekilde tasarlanmıştır.
6. Uygulanabilirlik
İlk etapta planörümüzü en uygun şartlarda ve uygun malzemeler ile tasarlanması
sağlanmıştır. Bu aşamada doktor üyemiz, sosyolog üyemiz ve takım kaptanımız birlikte engelli
bireylere uygun en iyi ve en güvenlikli planörü tasarlamıştır. Proje fikrimiz Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından verilecek destek bütçesi ile yapılması planlamaktadır. Alınacak
malzemelerin analizlerin ve test işlemlerinin yapılması ile birlikte projenin diğer adımı olan
montaj, yazılım ve elektronik aksam montajına geçirilmesi sağlanacak.
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Montajı yapılan planörün ilk testi olarak belirlenen pistte taksi (yürüyüş) testleri yapılarak
yapılan planörün kalibrasyon ve diğer kontrolleri yapılacaktır. Bu kontroller sonucunda uçmaya
hazır bir planör ortaya çıkması planlanmıştır.
Gönüllü engelli bireylerin belirlenmesi ile eğitim aşaması başlayacaktır. İlk eğitim olan
teorik eğitimde ise belirlenen konu başlıkları doğrultusunda eğitimler verilecektir. Daha
sonrasında verilecek olan uygulama eğitimleri ile yani planör tanıtımı, planör elemanları
tanıtımı, ilk yardım eğitimi, planör kullanma talimatları gibi eğitimler verilerek engelli
bireyimizi tamamen uçuşa elverişli hale gelmesi sağlanacaktır.
Yapacağımız planör aynı zamanda Türk Havacılık tarihinde yerini alarak birçok başarıya
imza ve birçok projeye ilham olacaktır. Bu süreçte planörümüz aynı zamanda yerli ve milli
imkanlarla üretilmesi planörümüzü özgün kılacaktır. Piyasadaki planörlerden daha uygun
fiyatlı olmasından ve daha güvenli olmasından dolayı bu ürün ticari bir ürün haline
dönüştürülebilir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Malzeme
Alüminyum Boru
U Profil
Levha
Civata
Kilit Somun
Pul
Çek Somun
Kablo Halkası

Adet/metre
99
6
3
352
560
610
5

Maliyet
105.000
1400
3000
450
1100
1000
750

Malzeme
Makara
Kör Perçin
Güvenlik Teli
Krom çelik Sac
Beyaz Politon
Politak
Atkılama bandı

Adet/rulo/metre Maliyet
4
850
1000
50
1 rulo
2500
1
5000
5 galon
380
3 galon
500
4 rulo
150

15

300

Atkılama Kemeri

6

400

Nicopress Manşoları

20

400

3

3000

Çatal Pini

10

1000

6

600

Germe Donanımı
Çelik Kablo
Köşebent
Aviyonik

5
25 metre
2
1

5.000
2.500
1.200
5.000

Koltuk
Emniyet kemeri ve
Flanş
Dakron
Al Motorsiklet Tekeri
Plastik Tekerlek

74 metre
4
4

5900
4000
200

TAHMİNİ TOPLAM MALİYET: 151.000 TL = 17414,19 USD
Tablo.7.1 Planör Maliyet Tablosu
Projenin tahmini bütçesi malzeme tablosunda yer alan temel malzemeler dışında gerekli
olan atölye malzemeleri de düşünüldüğünde 151.000 TL olarak belirlenmiştir. Tabloda
belitrilen malzemeler temmuz ortasında temin edilecektir. Proje planlaması içerisinde tasarım
tamamlanmış olup ilk prototipin yapısal üretimine temmuz ayında başlanmış olacaktır.
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Tablo.7.2 Proje Takvimi
MODEL
Swift-PAS
Alatus-M
Exel
Silent Club
Silent 2
TST-10 MB

ŞİRKET-ÜLKE
Aeriane-Belçika
Aerola- Ukrayna
AlpAero-Fransa
AliSport- Italya
AliSport-Italya
TeST- Çekya

MALİYETİ (USD)
41,300
35,000
44,700
50,400
56,600
63,000

Apis-Bee
Engelli planörü

Pipistel- Slovenya
Türkiye

62,400
17,414

Tablo 7.3 Piyasa Karşılaştırılması
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizde hedef kitle tamamen engelli çocukları ve gençleri kapsamaktadır. Bunlara ek
olarak havacılığı seven, uçmayı ve pilot olmayı isteyen, havacılık konusunda kendini
geliştirmek isteyenler de hedef kitlenin içindedir.
9. Riskler
Projeyi hayata geçirirken olumsuz yönde etkileyecek koşullar olumsuz hava koşullarında
uçuş yapılamamasıdır. Aynı zamanda uygun hava yolları ve pistlerin bulunamamasıdır.
Pandemi dolayısıyla bazı malzemelerin tedariğinde sorunlar yaşanabilir olması projeyi olumsuz
yönde etkileyecektir. Alternatif malzemeler gerekli testlere sokularak uygun görüldüğü sürece
malzeme değişikliği yapılabilir. Üretim sonrası planörde küçük aksaklıklardan dolayı proje
yetişme süresi uzayabilir. Bunlara ek olarak gönüllü gençlerden proje için yardımlar istenerek
isçilik ve üretim sayısı arttırılarak sorunun önüne geçilebilir.
Projemizin bütçesini yazarken malzemelere ek yedek parçalar da yazılmıştır ve zaman
kısıtının önüne geçilmesi planlanmıştır.
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