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Proje Detay Raporu 

Proje Özeti:  

Piston motorlu eğitim uçaklarında acil durumlarda motor arızaları ile oluşabilecek uçak 

kazalarının yaşanmaması için ek bir emniyet sistemi geliştirilmiştir. Sistem motor arızası 

nedeniyle duran pervaneyi tekrar çalışır duruma getirmesiyle uçağı daha uzun süre havada 

tutarak iniş yapacağı güvenli alan veya havaalanına kadar emniyetli bir uçuş sağlamaktadır. 

Sistem iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, mekanik bölümdür. Bu bölümde uçak 

motoru durduğunda veya uçuş için yeterli itkiyi sağlayacak rpm’in altına düştüğünde pervane 

milini motorun krank milinden ayıran bölümdür. Bu bölümde pervane mili krank milinden 

ayrıldığı için pervane dönüşü daha küçük bir tork çift yönlü (hem şarj hem marş yapabilen) 

elektrik motoruyla sağlanarak uçağı güvenli bölgeye taşıyacak itkiyi sağlamaktadır. İkinci 

bölüm ise, elektronik bölümüdür. Bu bölümde, eğitim uçaklarında bulunan starter ve alternatör 

motoru tek bir motorda birleştirilerek hem şarj hem marş görevi gören bir dinamo elde 

edilmiştir. Böylece uçak motoru çalışırken dinamo aküyü depolarken, motor arıza verip 

durduğunda ve pervane mili krank milinden ayrıldığında dinamo aküden aldığı güç ile uçak 

pervanesini döndürerek gerekli itkiyi sağlamaktadır. Böylece hem uçak bir dinamonun ağırlığı 

açısından kazanç sağlarken, hem de sistem uçuş güvenliğini sağlamaktadır. Prototipi yapılan 

bu sistem test aşamasında olduğu için şimdilik uçak üzerine montajı yapılmamıştır. Bunun 

yerine uçak motor sistemi bir profil üzerine yerleştirilmiş testler ve iyileştirmeler yapıldıktan 

sonra gerekli izinler alındıktan sonra hangarımızda bulunan ve eğitim amacıyla kullanılan T67 

uçağına montajı yapılarak testi yapılacağı gibi eğer gerekli destekler sağlanırsa (birkaç 

kurumdan finallere kaldığımız takdirde testler için destek sözü alınmıştır) yarışma gününe 

kadar bir prototip uçak geliştirecektir. Bu uçak için gerekli tasarımımız, laboratuvarımız ve 

sanayii işbirliğimiz bulunmaktadır. Sistem patent aşamasında olduğu için çok detay 

paylaşılamamak ile birlikte yarışma anında hazır prototip üzerinde gösterilecektir. 

Sorun: 

Günümüzde havacılığa olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Her yıl yeni bir uçuş okulu 

açılmakta ve pilotaj öğrencilerine eğitim vermektedir. Bu eğitimlerde genelde kullanılan 

uçaklar ise Cessna 172, Diamond  20, Piper PA-28 Cherokee, Sonaca 200, Tecnam P2002 

Sierra’dır. Bu uçakların güvenliği büyük önem arz etmektedir. Tabi ki burada en önemlisi insan 

hayatıdır ancak maddi zararlar da büyük ölçüde etkilidir. Bu eğitimler sırasında oluşabilecek 

kaza kırım senaryolarına gelecek olursak; motor arızası durumlarında veya yakıt bitmesi motora 

ulaşmadığında pervanenin motordan aldığı hareket kesilecek ve uçak havada çok kısa bir süre 

durabilecektir. Eğer uçak yeterli hıza ve irtifaya ulaşabilmişse süzülebilir. Ancak ulaşmamış ise 

perdövites durumu meydana gelebilir. Bu durumda (süzülebiliyorsa 1000ft’te iken 1.70 mil) 

pist dışı uygun olmayan zeminlere (tarla, yol, ova vb.) zorunlu iniş gerektirecek ve pilotların 

hayatını tehlikeye sokmadan iniş gerçekleştirmeye çalışacaktır. Pervane durduğu andan itibaren 

uçağın menzili uçağın süzülme mesafesi kadardır. Bu eğitim uçakları governör sistemine sahip 

olmadığından hatveyi feathering konumuna getiremez bu şekilde pervane sürtünme üretir ve 

uçağın süzülme menzilini azaltır. Bu da bizim hedeflediğimiz bölgeden daha yakın bir 

mesafeye iniş yapmamızı mecburi yapacaktır. Dolayısıyla güvenlik zafiyeti oluşturacaktır. 

Geçmişten günümüze kadar en yaygın olarak kullanılan eğitim uçağı Cessna 172 dir. Bu uçağın 



 

geçmiş kazalarını incelediğimiz tablolar aşağıda verilmiştir. Son yaşanan 200 düşüş vakalarının 

motor güç kaybından kaynaklanan kazaların yaklaşık olarak %40-50’sini oluşturmaktadır. 

Henüz açıklanmayan ve bilgi verilmeyen kazaların da bir kısmı bu sebepten olması 

muhtemeldir.  

 
Tablo 1. Eğitim uçaklarının kaza neden oranları ( Son 200 kaza değerlendirilmiştir) 

 

Çözüm: 

Uçağın süzülme mesafesini arttırmak yukarıda göstermiş olduğumuz sorunun çözümünde etkili 

olacak ve motor güç kaybından meydana gelecek olan kazaların oranında ciddi bir düşüş 

sağlanacaktır. Bulunan çözüm ise motor durma aşamasına geldiğinde yani rölanti devrinin 

(yaklaşık 950-1000 rpm) altına düştüğünde veya motor durduğunda ve artık itki 

sağlanmadığında en yakın havalimanına veya güvenli iniş bölgesine varacak kadar tekrar 

pervaneyi döndürüp gerekli olan itkiyi sağlayarak güvenli inişi sağlamaktadır. Pervaneyi itkiyi 

sağlayacak minimum rpm’de döndürülürse güvenli bir iniş sağlanabilir. Bu güvenli inişi 

sağlamak için iki kritik sistem geliştirilmiştir. Birincisi itkiyi sağlayan pervaneyi motor 

krankından ayrılmıştır, ikincisi ayrılan bu pervaneyi döndürmek için bir sistem geliştirilmiştir. 

Sistem prototipi gerçek boyutlarda Cessna 172, Cessna Decatlon ve T67 uçakları için 

tamamlanmıştır. Tamamlanmış olan bu sistemin, yarışmaya kadar iyileştirmeler ve veri analizi 

yapılacaktır. Eğer gerekli sponsorlar bulunursa sistemin geliştirilmiş ve hazır halde bulunan RC 

Cessna Decatlona uygun boyutlarda montajı yapılacak ve test uçuşu yapılacaktır. Başarılı 

olması durumunda (yaptığımız sistemde, sistem istediğimiz gibi çalışmakta) gerekli izinlerin 

alınması için başvurular yapılacak olup, üniversitemizin bünyesinde bulunan uçakların birinde 

test etmeyi hedefliyoruz. Sistem şimdilik bir düzlem üzerinde kurulmuş olup yapılacak testler 

ve iyileştirmeler sonunda yarışmaya son hali ile hazır halde olacaktır Sistemin şimdiki kurulu 

hali Şekil 2’de, video ekleyemediğimizden sistemin çalışır haldeki fotoğrafı Şekil 3’te 

verilmiştir. 
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Şekil 1. Sistemin uygulanacağı uçaklar 

 

Şekil 2. Sistemin kurulu hali (prototip)      Şekil 3. Sistemin çalıştığını gösteren video      

                                                   ekran görüntüsü                         

Yöntem:  

Pervanenin istenilen rpm’de dönmesi ve itki sağlanması için pervaneyi krank milinden ayıran 

bir sistem geliştirilmiş olup, pervane bağımsız olarak dönderilecek ve itki için gerekli olan rpm 

sağlanacaktır. Pervane bir flanşla krank miline bağlı olduğundan bu koyacağımız elektrik 

motoru ile pistonları vs. içten yanmalı motorun tümünü döndürmek neredeyse imkânsızdır. 

Burada pervanenin krank milinden ayrılması gerekiyor. Bunun için özel bir mekanik sistem 

geliştirilmiştir. Bu sistem, uçağın itkiyi sağlayacak rpm altına düştüğünde veya motor 

durduğunda pervane milini krank milinden ayırıp pervanenin pistonlu motordan bağımsız 

çalışması sağlamaktadır. Bu sistem patent başvuru aşamasında olduğundan detayları 

paylaşılamayacaktır. Ancak sistemin prototip olarak kullanılacak olan motorla bağlantısı Şekil 

4’te gösterilmiştir.  Tüm eğitim uçaklarında bir adet starter ve bir adet altenatör bulunmaktadır. 

Projemizde ayrıca bu iki sistem birleştirilmiş olup tek bir sistem haline getirilmiştir. Yani 

motorun ilk tahrikini ve motor durduğunda devreye girip pervanenin dönüşünü sağlayacaktır. 

Bu sistem tek bir elektrik motorda birleştirilmiştir böylece bir elektrik motoru ağırlığından 

kurtarılarak ağırlıktan kazanç sağlanmış olacaktır. Bu elektrik motoru sadece acil durumlarda 

kullanılacak olup, enerjiyi (bu modele göre değişebilir) 12 veya 24 voltluk aküden alacaktır. Bu 

elektrik motoru oluşturulurken kullanılan elektrik motorunun yapısında yapılan onarımlar 

sayesinde çift yönlü (hem şarj hem marş dinamosu) çalışmaktadır. Elektrik motoru Şekil 5’te 

gösterilmiştir. Şekil 6’te ise üretilen prototipin Solidworks ile basit bir çizim gösterilmiştir. 



 

 

Şekil 4. Prototip motor bağlantı noktası 

 

Şekil 5. Çift yönlü (Şarj - Marş) çalışan elektrik motoru  

 

Şekil 6. Prototipin Solidworks ile basit 3B çizimi 

Motorun rpm’i  rölanti 

rpm’inin altına düştüğünde  

pervaneyi milden ayıracak 

bölümü 



 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Günümüzde yeni model eğitim uçakları daha güvenli hale getirmek için geliştirilen çözümler 

aerodinamik düzenlemeler, motorun geliştirilmesi, bazı tip uçaklara eklenen paraşüt sistemleri 

gibi birçok sistem bulunmaktadır. Ancak araştırmalarımız sonucu geliştirdiğimiz çözüm daha 

önce denenmemiş ve mevcut olmayan bir projedir. Sistemimizin mevcut eğitim uçaklarında 

veya ülkemizin veya diğer dünya ülkelerinin üreteceği yeni tip eğitim uçaklarında can ve 

maliyet kaybı göz önünden bulundurulduğunda ciddi bir yenilik, güvenlik ve avantaj 

sağlamaktadır. Özellikle son dönemde gelişen Türk havacılığı üreteceğimiz yerli milli 

uçaklarımızda bu teknoloji olması halinde büyük markalarla rekabet etme sürecinde bize 

yardımcı olacağı bir gerçektir.  

Uygulanabilirlik: 

Tasarımı itibarı ile yaptığımız prototip, aklımızda olan projenin maliyetler sebebi ile son 

geliştirilmiş sürümü olmayacaktır. Her yeni fikir gibi bu da çalıştığı süre boyunca çeşitli 

gelişmelere açık bir proje olacaktır. Harcadığımız emek ve hesaplamalar sonucu prototipte bunu 

uygulamış bulunmaktayız. Yapılan prototipte yarışma tarihine kadar çeşitli testler uygulanacak 

ve iyileştirmeler yapılacaktır. Bu iyileştirmeler sonucunda sistemin verimliliği artırılacaktır. 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

No Malzemeler 
Miktar 

(Adet) 

Birim Fiyat 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

1.  52 cc 2T Motor 1 1000 1000 

2.  7.5 Metre Profil 1 1000 1000 

3.  
Sarj-Marş 

Dinamosu 
1 500 500 

4.  1000*800*4 Sac 1 500 500 

5.  
Torna İşleme 

Ücreti 
 250 250 

6.  Takozlar 4 20 80 

7.  UCP 204 Rulman 2 70 140 

8.  Kasnak 1 50 50 

9.  2T Yağ 1   

10.  
Transmisyon Mili 

(60 cm) 
1 40 40 

11.  Flanş 1 10 10 

12.  Kayış (90cm) 1 45 45 

13.  2cm Akıllı Civata 30 1 30 

14.  
15 cm Saplama 

Civata 
4 15 60 

15.  Somun - 30 30 

16.  
Mini Optik 

Takometre 
1 290 290 



 

17.  

10x10x1 Süper 

Güçlü Kare 

Neodyum Mıknatıs 

Magnet 

100 2 200 

18. Pervane 50cm 1 250 250 

    
Toplam  

4500 

Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 

          Proje Ekibi 

 

 

Proje Zaman Planlaması 

 

 

TARİH İCRA EDİLEN FALİYETLER

21ŞUBAT - 28 ŞUBAT
1. Grup Toplantısı : Tasarlanan fikrin geliştirilmesi,

  ilk raporun hazırlanması ve sisteme yüklenmesi

28 ŞUBAT - 7 MART
2. Grup Toplantısı : Projenin yaratılma amacı olan sorunun 

detaylı araştırılması görev dağılımı

07 MART - 14 MART
3. Grup Toplantısı : Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin 

incelenmesi ve bir sonraki toplantı için görev dağılımı

14 MART - 21 MART
4. Grup Toplantısı : Ön rapor sonucu açıklanması ve projeye 

yönelik iyileştirme ve geliştirme öneri sunumları

21 MART - 28 MART
5. Grup Toplantısı : İyileştirme araştırmaları 

sonucu hangi çözümün uygulamaya geçirileceğine karar 

verilmesi

28 MART - 04 NİSAN
6. Grup Toplantısı : Uygulamaya geçireceğimiz projenin pazar 

araştırması

04 NİSAN - 11 NİSAN
7. Grup Toplantısı : Projenin maaliyetinin çıkarılması, destek 

araştıraları ve bu maddi destek makamlarına raporların 

oluşturulması

18 NİSAN - 25 NİSAN
8. Grup Toplantısı : Projenin hayata geçirilmesi adım adım 

komponentlerin yerini alması

25 NİSAN - 02 MAYIS
9. Grup Toplantısı : Yapılan montaj sonrası haaların tespit 

edilmesi ve bu hataların çözüme kavuşturulması

02 MAYIS - 09 MAYIS
10. Grup Toplantısı : Projenin detay raporu oluşturulması ve 

sisteme yüklenmesi
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SEVİYESİ 

ÜYE GÖREV 

DAĞILIMLARI 
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İbrahim VAROL Üye ÖN LİSANS Elektrik ve Montaj 

Tolga AKAN Üye ÖN LİSANS Elektrik ve Montaj 



 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Hedef kitlemiz uçak üreticileri, pilotaj eğitimi veren kurumlar ve eğitim uçaklarının sigorta 

şirketleri olacaktır. Uçak üreticileri, eğitim uçaklarının satışını yaparken maksimum güvenlik 

vaat ederek daha çok satış yapabilmenin yanı sıra güvenilirlik açısından iyi bir pazar alanı 

oluşturabilir. Pilotaj eğitimi veren kurumlar, eğitim sırasında kullanılan uçaklarının uçuş 

sırasında güvenirliği sayesinde herhangi olası bir kaza sırasında maddi ve manevi kayıplar 

açısından büyük avantajlar sağlar. Eğitim uçaklarının sigorta şirketleri açısından ise ciddi 

maddi kazanç sağlar çünkü sistem maliyeti uçak maliyetinden kıyaslanamayacak kadar azdır. 

Bunların yanı sıra eğitim veren ve eğitim alan pilotlar açısından bakıldığında canları söz konusu 

olduğundan hayati önem kazanmaktadır. Biz bu sistemi planlayıp prototipini üretme sürecinde 

25 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokakta Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek 

motorlu eğitim uçağı 500 metre ileride sokak arasına düştü ve kaza sonucu uçakta iki genç 

pilotumuz hayatını kaybetti. Bu kaza da üreteceğimiz sistemin ne kadar hayati bir önem 

taşıdığını öngörmüş olduk.  

Riskler 

Projenin kısa vadede riski bulunamamaktadır. Çünkü yapacağımız sistem elektrik motorumuz 

hem şarj hem marş görevi göreceği için arıza vermesi durumunda uçak zaten kalkış 

yapamayacağı için ciddi kaza riski taşımamaktadır. Gerekli bakımlar yapıldıktan sonra uçak 

uçuşa hazır hale gelir. Yani aslında sistem uçuş öncesi güvenliği sağlamaktadır. En büyük risk 

bu ilk süreçte yapacağımız RC Model Uçaklarda test sırasında kaza yapabilir, ufak teknik 

aksaklıklar olabilir. Onun haricinde uzun bir ARGE süreci yaşanacağı ve sistem prototipi uçak 

dışındaki düzlemde çalıştırılıp deneneceği için ciddi problemlerle karşılaşılmayacaktır. 

Yapılacak testler ve elde edilecek verilerin uygunluğu değerlendirilip uygunluğu onaylandıktan 

sonra gerçek eğitim uçakları üzerinde denemeler yapılacaktır. 
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