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             1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

            Projenin amacı yolcu uçak kazalarındaki ölüm oranını en aza indirmektir.  Bunun için 

SPLS-sc Projesi, uçağın gövdesinde (fuselage) malzeme değişikliği yapmaktadır. Yapılan 

malzeme değişikliği gövdeyi destekli (redundancy) yapısı sayesinde güçlendirmektedir. 

SPLS-sc Projesi, yapılan bu değişikliği en verimli biçimde kullanmak için bir takım sensörler 

ve tek kartlı bilgisayar (SBC) kullanmaktadır. Projede bulunan tek kartlı bilgisayar ve 

sensörler, uçağın inebileceği en uygun yeri belirleyip, en az hasar alacak şekilde otomatik 

olarak indirmeyi amaçlar. Ancak projenin daha güvenli olması için pilot tasarlanan sistemi 

manuel olarak kontrol edebilmektedir. Projenin içeriğine ayrıntılı olarak diğer bölümlerde 

değinilmiştir. 

            2. Problem/Sorun 

            a) Projeyi Gerekli Kılan Sorun ve Mevcut Çözümlerin Yetersizliği 

            SPLS-sc Projesinin uygulanmasını gerektiren sorun, yolcu uçak kazalarında yaşanan 

can kayıplarıdır. Ayrıca yolcu uçaklarının evrimi (bknz; https://simpleflying.com/the-

evolution-of-the-airplane/) ve küresel ısınmanın getirdiği hava şartları projenin 

uygulanmasının gerekliliğini arttırmaktadır. Günümüzde uçak kazalarını önlemeye yönelik 

çözümler vardır. Bu çözümlere uçak motorlarındaki güvenlik iyileştirmelerini örnek 

verebiliriz. Ancak günümüzde uçak kazalarında yaşanan can kayıplarını doğrudan 

engellemeye yönelik bir proje yoktur, var olan çözümlerin tamamı dolaylı yoldan 

çözümlerdir. Örneğin “son alçalma” ve “iniĢ” evrelerinde gerçekleşen uçak kazalarını 

önlemeye yönelik bir çözüm günümüzde yoktur. SPLS-sc, bahsi geçen evrelerde gerçekleşen 

uçak kazalarında yaşanan can kayıplarını başarı bir şekilde önlemektedir. 

            b) Projenin Ele Aldığı Sorunun Görselleri 

            Aşağıdaki görseller SPLS-sc Projesinin ele aldığı sorunun, ne kadar vahim 

sonuçlarının olduğunu göstermektedir (Şekil 1., Şekil 2.). 
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            3. Çözüm 

            Tasarlanan projenin amacı uçak kazalarında yaşanan can kaybını önlemektir. Bu 

projede uçak kazalarını ikiye ayırarak inceledik.  

           a) ĠniĢ ve KalkıĢ Anlarında GerçekleĢen Teknik ve Çevresel Sebeplere Bağlı Uçak 

Kazalarında SPLS-sc Kullanımı 

           Tüm ölümcül kazaların % 49'u, uçuşun son iniş ve iniş aşamalarında meydana gelirken, 

tüm ölümcül kazaların % 14'ü kalkış ve ilk tırmanış sırasında meydana gelir [3]. Kalkış ve 

iniş sırasında pilotların sorunlara tepki vermek için daha az zamanları olur çünkü zeminde 

veya yere yakın olurlar ve hızlı hareket ederler [3]. Bu olayı İzmir-İstanbul seferi yapan 

PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağın, Sabiha Gökçen Havalimanı kazası üzerinden 

anlatmak uygun olur. Bu uçak kazasının raporunda; "Yalova dolaylarında uçağa yıldırım 

isabet etmesinin verdiği stres ile yolcuların mevcut meteorolojik koşullardan olumsuz 

etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla bir an önce uçağı güvenli şekilde indirmeye  

odaklanması sebebiyle bunu yapamadığı tespit edilmiştir" ve "Bu nedenle Sink Rate (alçalma 

hızı) uyarısı aldığı, uçağı indirdikten sonra pist içinde durabilecek seviyede yavaşladığını 

düşünerek Autobrake (Otomatik fren) ve Speedbreak'i (Hız freni) kapatmıştır. Uçak 6 saniye 

boyunca pist üzerinde yavaşlamadan ilerlemiş ve pilotlar tarafından yavaşlamak amacıyla 

manuel olarak maksimum frenleme yapılmıştır. Sürati düşmeye başlamış olan uçak yerde 

kuvvetli kuyruk rüzgarı etkisiyle yavaşlayamamış ve söz konusu kaza meydana gelmiştir" 

denildi [4]. Rapordan anlaşılacağı üzere bu olayı  “İniş ve Kalkış Anlarında Gerçekleşen 

Teknik ve Çevresel Sebeplere Bağlı Uçak Kazaları” olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu 

uçak kazasının fotoğraflarına baktığımızda şu sonuca varırız; 

            Uçağın gövde (fuselage) bölümü çarpmanın etkisiyle üçe ayrılmıştır (Şekil 3.). Uçağın 

kabuğunda (skin) çinko, magnezyum ve bakır dahil olmak üzere diğer metallerle birlikte 

alüminyum ve alüminyum alaşımların kullanılması sebebiyle uçağın skin bölümü ciddi bir 

hasar almamıştır. Ancak uçağın gövde bölümünün yapısı (structure) çarpma sonucunda oluşan 

kuvvete dayanamamış ve içeriden parçalanmıştır. Uçağın gövde bölümü skin ile kaplı 

olduğundan uçağın gövdesinin aldığı hasar dışarıdan net olarak görülememektedir. Ancak 

uçağın içinin fotoğraflarından net olarak görülmektedir (Şekil 4). [Bahsedilen uçak kazasının 

çekilen fotoğraflarına ve bu konu hakkında yapılan açıklamalara bağlı olarak kazanın hasar 

bakımından değerlendirilmesidir.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

            İniş ve kalkış anlarında gerçekleşen teknik ve çevresel sebeplere bağlı uçak 

kazalarında gövdenin kaza anında en çok hasar alan bölümlerinde IsoTruss kullanımı, kazada 

yaşanan can kayıplarını ve yaralanmalarını önemli ölçüde engelleyecektir. Bunun nedeni 

kaplanan bölümün yedekli yapıya (Redundancy) sahip olmasıdır. Bu yedekli yapı tasarımı 

sayesinde gövdenin kaza anında en çok hasar alan yerleri daha az hasar alacaktır. Gövdenin 
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en çok hasar alan kısımlarında IsoTruss kullanımı aynı zamanda uçağın da hafiflemesini 

sağlayacaktır. 

            b) Havada Motorların Durması Sonucunda Süzülerek GerçekleĢen Uçak 

Kazalarında SPLS-sc Kullanımı 

           Belirttiğimiz üzere uçak kazalarının çoğu iniş ve kalkış anında olmaktadır ve uçağın 

havada tüm motorlarının durması çok nadir bir olaydır. Ancak her yıl karşılaşılan bir 

durumdur. Uçağın tüm motorları durursa uçak süzülmeye başlar. Örneğin 30 bin feet‟de bir 

uçak yaklaşık 80 km süzülebilir [7]. Uçak doğrudan yere çakılmayıp süzüldüğü için uçak 

kazasında yaşanan can kayıplarını önlememiz mümkündür. Bu kaza türünü, 27 Nisan 2012‟de 

Boeing 727 uçağı ile yapılmış deney üzerinden anlatmak doğru olur. 27 Nisan 2012‟de bir 

grup araştırmacı, Boeing – 727‟ yi kasıtlı olarak düşürdü ve bu düşürme deneyi, bilim 

insanlarına bir kazanın uçak yapısı ve içerideki yolcular üzerindeki etkisi hakkında ilginç 

sonuçlar verdi [8]. Yapılan deneyde uçak, dakikada 1.500 fit (460 m/dak) alçalma hızıyla 

saatte 230 km/s hızla yere çarptı [9]. Bu deneyden bilim adamları birinci sınıfta uçmanın 

ölümcül olacağını keşfettiler. Kabinin ortasındaki yolcular beyin sarsıntısı geçirmiş ve ayak 

bilekleri kırılmış olma olasılığı yüksek ve en arkadaki yolcuların da hayatta kalma olasılığının 

daha fazla olduğunu buldular [10]. Bu uçak kazasının fotoğraflarına (Şekil 1.) baktığımızda şu 

sonuca varırız; 

             Uçak burnu (radom) yüksek süratli (230 km/s) çarpmanın etkisiyle gövdeden 

ayrılmıştır. Uçak bir süre yerde sürüklenmiştir. Bu sürüklenmenin etkisiyle uçağın kabloları 

ve kozmetik panelleri yolcu bölmesine çöküp enkaz oluşturmuş, tahliyeye engel olmuştur. 

Bunların yanında uçağın düşme açısı yüzünden gövdenin ön kısmı uçağın yere çarpan ilk 

bölümüdür. Uçağın ilk çarpma noktasından itibaren yolculara en fazla 12G kuvveti etki 

etmiştir. Uçağın kuyruk kısmındaki yolculara etki eden G kuvveti 6G‟ye kadar düşmüştür. 

Uçağın yumuşak zemine (Sonora Çölü) düşmesinin alınan hasarın azalmasında büyük rolü 

vardır. [Bahsedilen uçak kazası değerlendirilirken kazayla ilgili araştırmalar, haberler ve 

çekilen fotoğraflar ve [11]‟den yararlanılmıştır.]  

            Yukarıda belirtilen iki uçak kazası türü ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Projenin amacı 

bu iki uçak kazası türünde gerçekleşen can kaybını en aza indirmektir. Sistem barındırdığı bir 

takım sensörler (Bu kısımda sensörlerin ayrıntısına girilmeyecektir, sensörler prototiple 

birlikte detaylı olarak açıklanacaktır.) sayesinde kazayı kendi başına tespit edebilmektedir. 

SPLS-sc sistemin güvenliği açısından, pilot tarafından manuel olarak da kontrol edilebilecek 

şekilde tasarlanmıştır.  

            İniş ve kalkış anlarında gerçekleşen teknik ve çevresel sebeplere bağlı uçak 

kazalarındaki can kaybı diğer kaza türüne göre daha düşüktür. Ancak uçağın yere çarpma 

şekline göre daha ölümcül olabilmektedir. Sistem bu uçak kazası türünü algıladığında, uçağı 

burnunun veya kuyruğunun (empenaj) üzerine düşmeyecek şekilde indirir. Bunu yaparken 

irtifa dümenleriyle (elevator) uçağın burun kısmının açısını ayarlar. Bu şekilde uçağın yere 

çarptığında alacağı hasarı, altında ve yanlarında IsoTruss kullanılan uçağın gövdesinin alt 

kısmına yayar. Bu şekilde uçaktaki yolcuların kazadan en az şekilde etkilenmesi sağlanır.  

           Havada motorların durması sonucu uçağın süzülerek düşmesi ile gerçekleşen 

kazalardaki can kaybı oldukça yüksektir. Uçağın motorlarının durması her ne kadar düşük bir 

olasılık olsa da her yıl bu şekilde gerçekleşen uçak kazaları olmaktadır. Bu nedenle SPLS-sc‟ 

yi bu tür kazalarda da kullanılabilecek şekilde tasarladık. SPLS-sc uçak, motoruyla uçamaz 
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hale geldiğinde, otomatik olarak aktif olabilecek ya da  pilot tarafından manuel olarak 

kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Pilota sistem erişimi vermemizin nedeni, sistemi daha 

güvenli hale getirmektir. Ancak sistemin işlemesi için pilota ihtiyacı yoktur. Pilotun  sistemde 

görev almasının nedeni güvenliktir. SPLS-sc uçağın motorlarının tamamı durduğu andan 

itibaren aktif olur ve sistemi oluşturan sensörlerden anlık olarak veri alır. Böylece SPLS-sc 

uçağın durumu hakkında bilgi sahibi olur. Yukarıda detaylı olarak anlattığımız üzere 2012‟de  

Boeing 727 uçağıyla yapılan deneyde, uçak süzülerek yere  230 km/s ile çarpmıştır [9]. Bu 

kaza için oldukça yüksek bir hızdır. Bu hız herhangi bir sistem kullanılmadan uçağın yere 

çarpma hızıdır. Yolcuların can güvenliği için hem bu çarpma hızının mümkün olduğunca 

düşürülmesi hem de uçağın dengeli bir şekilde iniş yapması gerekmektedir. Bu iniş için 

sistem, uçaktaki bazı parçaları sensörlerden gelen veriler doğrultusunda kontrol eder. Ayrıca 

uçağın hızını azaltmak için spoiler ve air brake (hava freni) parçalarını da denetler. Bu 

parçaları kontrol etmesinin sebebi yukarıda bahsettiğimiz 230 km/s „lik hızı düşürmek içindir. 

Ancak uçağın hızını azaltmak güvenli bir iniş için yeterli olmamaktadır. Bu sebeple sistem 

uçağın düşme açısını ayarlamak için elevatorları da kontrol eder. Sistem bu parçaları 

kullandığında hem uçağın yere çarpma hızının düşmesini hem de uçağın iniş açısının 

ayarlanmasını sağlar. Bu şekilde uçağın, altında ve yan bölgelerinde IsoTruss kullandığımız 

fuselage bölümünün üzerine en az hızla düşmesi sağlanır. Böylelikle yolcuların en az hasarı 

alması mümkün olur. 

            4. Yöntem 

            a) Hayata Geçirilmesi 

            SPLS-sc Projesinin hayata geçirilmesi uçağın üretimi sırasında yapılabileceği gibi 

mevcut uçaklara uygulanması şeklinde de olabilir. Uçağın çarpma anında maruz kaldığı 

kuvveti karşılayarak etkisini en aza indirecek olan, bir mühendislik harikası IsoTruss yapı 

uçağın gövdesine kolaylıkla yerleştirilebilir. Projeye ait 3D çizimde (Şekil 5.) IsoTruss 

yapının kullanılacağı yerler işaretlenmiştir. Gövdede bagaj bölümünü oluşturan, yolcu 

kabininin alt kısmında sarı renk, üst kısmında ise kırmızı renk ile işaretlenmiştir. IsoTruss 

yapı bagaj bölümüne kafes olarak giydirilir. Bu şekilde IsoTruss kafes, çarpma anında bir 

çeşit hava yastığı görevini üslenecektir. Tasarlanan projenin hayata geçirilmesi ülkemizdeki 

imkanlarla mümkündür. Projede kullanılan materyalin temelini oluşturan karbon fiber 

ülkemizde üretilmektedir. Nitekim Türkiye karbon fiber üretimini kendisi yapabilmekte olan 

3. ülkedir ve karbon fiber üretiminde dünyada 8. sıradadır [12]. Bu olaylar göz önüne 

alındığında projenin açık bir şekilde ülkemizdeki imkanlarla üretilebileceği görülmektedir. 

Ayrıca günümüzde kompozit malzemeler alanındaki teknolojik gelişmeleri de hesaba katarsak 

projenin uygulanabilirliğinin gelecek yıllarda artmasını beklemekteyiz. Tasarlanan projeyi 

hayata geçirecek olanlar uçak veya uçak parçası üreten firmalardır. Projenin uygulanması 

uçağın üretimi sırasında fuselage‟ın bu raporda belirtilen yerlerinde IsoTruss kullanılması ve 

bu raporda belirtilen elektronik sistemin uçağa dahil edilmesinden ibarettir. 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. [7] 
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            b) Prototipin Nasıl Yapılacağı 

            Her projede olduğu gibi bu projede de bir prototipe ihtiyaç vardır. Prototipi 

oluşturmak için karbon fiber çubuk, sensörler, arduino ve servo motor kullanacağım. 

Prototipte karbon fiberden oluşturduğum IsoTruss benzeri geometrik yapının uygulanan 

kuvvete dayanımını ölçeceğim. Prototipte bu raporda bahsedilen elektronik bileşenlerin kaza 

sırasında ne tepki verdiğini test edeceğim. 

            5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

            Günümüzde SPLS-sc ile aynı amaçta olan projeler vardır. Bu projelerin en çok 

bilineni Ukraynalı havacılık mühendisi Vladimir Tatarenko‟ nun “Detachable Cabin” 

projesidir. Bu proje isminden de anlaşılacağı üzere motorların durduğu andan itibaren 

uçaktaki yolcu kabininin ayrılması ve paraşütler yardımıyla güvenli bir şekilde düşmesi 

esasına dayanır. Ancak bu ”Detachable Cabin” projesi uçağın gövdesinde değişiklikler 

yapmaktadır ve bu değişiklikler uçağın daha ağır olmasına neden olmaktadır [13]. Bu nedenle 

uçuş için daha fazla yakıta ihtiyaç olmaktadır. The Economist'in 2015 istatistiklerine göre 

uçağınızın düşme olasılığı yaklaşık 5,4 milyonda birdir [14]. Ayrıca uçak kazalarında en riskli 

evreler uçağın kalkış ve iniş anlarıdır. Bunun nedeni motorların çalışmaması gibi teknik 

arızalardır [15]. Tüm bu nedenler değerlendirildiğinde Vladimir Tatarenko‟ nun “Detachable 

Cabin” projesi uygulanamamaktadır. Ancak SPLS-sc “Detachable Cabin”  projesinden farklı 

olarak uçağa ağırlık eklememektedir. Bunun nedeni uçağın kaza anında en çok hasar aldığı 

bölgelerinde IsoTruss malzemesini kullanmasıdır. IsoTruss yapı çok hafif olmasına rağmen 

çelikten 12 kat, alüminyumdan 4 kat ve karbon kompozit borulardan iki kat daha güçlü 

olabilir [16]. Bu nedenle Vladamir Tatarenko‟nun “Detachable Cabin” projesine göre SPLS-

sc projesinin kullanılması daha düşük maliyetli olacaktır. SPLS-sc tüm yönleri ile yenilikçi bir 

projedir. 

            6. Uygulanabilirlik  

            Tasarlanan projenin uygulanması için uçağın gövde bölümünün yapısında kısmi olarak 

malzeme değişikliği yapılması gerekmektedir. Bu malzeme değişikliği süreci alışılmışın 

dışında olan bir süreç değildir. Nitekim gövdeyi oluşturan malzemelerin yüzdelik olarak 

evrimine baktığımızda, kompozit malzemelerin kullanım yüzdesinin zamana bağlı olarak 

arttığını görmekteyiz [17]. Bu gövdedeki malzeme değişikliği milli imkanlarla yapılabilecek 

düzeydedir. Tasarlanan projenin gövdedeki malzeme değişikliğinin dışında, projeyi oluşturan 

sensör, tek kartlı bilgisayarlar (SBC), air brake, elevator ve spoiler bölümlerini kontrol eden 

diğer proje elemanları da milli imkanlarla üretilebilecek düzeydedir. Tasarlanan proje aynı 

zamanda yeni nesil yolcu uçaklarının güvenlik açısından da önünü açmaktadır. Yolcu 

uçaklarının geçmişten günümüze yolcu kapasitesinin arttığını görmekteyiz, gelecekte artmaya 

devam edecektir. Günümüzde ticari bir ürüne dönüştürülebilecek proje, gelecekte daha 

yüksek yolcu kapasiteli uçaklarda kullanımı ile birlikte işlevselliğini ve ticari bir ürün olması 

özelliğini artıracaktır.  

             Uygulanabilirliğinde Mevcut Riskler 

             Tasarlanan proje can kayıplarını önlemeye yönelik olduğundan, projenin kendisinden 

kaynaklanan bir risk bulunmamaktadır. Projenin uygulanabilirliğinde olan risk sistemin hatalı 

çalışmasıdır. Sistemin hatalı çalışması durumunda uçak yere beklenen şekilde inemeyip daha 

çok hasar alacaktır. Uçağın daha fazla hasar alması durumunda, projenin kurtarmayı 

hedeflediği can sayısı düşecektir. Ancak sistemin hatalı çalışma ihtimali, sistemin birden çok 



7 

 

sensörden veri alması nedeniyle çok düşüktür. Yine de bu ihtimali yok saymak projenin 

amacına ters düşmektedir. Bu nedenle sistemin hatalı çalışma ihtimalini hesaba kattık. 

“Çözüm” bölümünde belirttiğimiz üzere gerektiğinde sistem manuel olarak pilot tarafından 

yönetilebilmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

a) Tahmini Maliyet ve Projenin Üretilmesi 

            SPLS-sc projesinde kullanılan elektronik bileşenlerin maliyeti oldukça düşüktür. 

Projede asıl maliyeti oluşturan unsur gövdede yapılan malzeme değişikliğidir. Bu nedenle bu 

bölümde yapılan malzeme değişikliği üzerinden projenin tahmini bütçesi çıkartılacaktır. 

Projede kullanılan karbon fiber IsoTruss, geleneksel karbon fiber kompozitler ve 

alüminyumdan daha düşük maliyetli olarak fiyatlandırılabilir [16]. SPLS-sc, uçaktan uçağa 

uygulanma yönünden farklılık gösterdiğinden, proje için net bir bütçe oluşturmak mümkün 

değildir. Yine de en çok kullanılan yolcu uçaklarından yola çıkarak tahmini bir bütçe 

belirlemek mümkündür.  Biz bu bütçeyi belirlemek için Airbus A330 uçağını referans aldık. 

Yapılan hesaplamada bir Airbus A330 için 47 ton IsoTruss üretilmesi gerekmektedir. Bu 

üretilen IsoTruss yapı uçağa ek ağırlık olarak yansımaz çünkü gövdede kullanılan IsoTruss 

diğer materyallerin yerini almaktadır. IsoTruss‟ın ağırlığı gövdede kullanılan diğer 

materyallere oranla daha azdır. [Bu sonuca ulaşılırken ;  https://www.isotruss.com/faq ve 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330 sitelerinden faydalanılmıştır.] Bu veriler 

doğrultusunda, ihtiyacı 47 ton IsoTruss olarak belirleriz. 47 ton IsoTruss‟ın maliyeti kompozit 

malzeme teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak gittikçe ucuzlayacaktır. Bu durumda 

proje maliyet açısından uygulanabilir olmaktadır. [Projenin maliyet açısından uygunluğu bu 

raporun riskler bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.] 

            Tasarlanan projenin üretilmesi için gövdede malzeme değişikliği olmaktadır. [Raporun 

daha önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.] Bu malzeme değişikliğinin gövdenin 

üretimi aşamasında değişikliğe yol açmasını beklemekteyiz. Eğer projenin kullanılmasında 

uçak üretici firmalar talepte bulunursa, ayrıntılı olarak gövde tasarımı hazırlanır ve firmaya 

sunulur. Üretici firma gövdenin tasarımını test eder ve onay verirse, üretim aşamasındaki 

değişiklikler planlanır. SPLS-sc uçağa hem elektronik hem de malzeme esasları açısından 

uygulanır. 

            b) Prototip Maliyeti 

           c) Proje Zaman Planlaması 

Kullanılacak Malzeme Listesi YaklaĢık Birim / 

Adet / Paket/ Metre Fiyatı (TL) 

YaklaĢık Toplam Maliyeti (TL) 

Karbon Fiber Çubuk (çap 1mm ) 26 520 

Arduino Set 250 250 

Servo Motor 15 150 

Altimetre 100 100 

6 Eksenli Gyro ve Eğim Sensörü 30 30 

Genel Toplam 1050 

 HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

PDR Teslimi X    

Sonuçların Açıklanması  X   

Malzeme Alımı  X X  

Prototip Yapımı  X X X 

TEKNOFEST Stant Hazırlıkları   X X 

https://www.isotruss.com/faq
https://tr.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330
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            8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

            Projenin hedef kitlesi, uçağın düşme endişesinden dolayı hava yolu ulaşımını tercih 

etmeyen bireyler ile tercih eden yolculardır. Bu bölümde  aerophobia nedeniyle hava yolu 

ulaşımını tercih etmeyen bireylerin özelliklerine değinilecektir. Fobilerin gelişiminde üç 

model vardır. Bu modeller ; 

           1) Koşullanma (uçuşla ilgili hoş olmayan deneyimler) 

           2) Koşullanma olmadan öğrenme (evrimsel olarak veya çevreden öğrenerek) 

           3) Psikodinamik (çocukluk yıllarındaki şiddetli korkuların bilinç dışında başka bir 

objeye kanalize olması) [18]. 

           Projenin yıkmayı hedeflediği fobi gelişim modeli “Koşullanma Olmadan Öğrenme” 

modelidir. Proje uçak kazalarındaki ölüm oranını en aza indirerek aerophobia‟ ya sahip 

insanların uçak yolculuğuna karşı ön yargı oluşturmasını önler. Bunun yanında bu projeyle 

aynı amaç doğrultusunda geliştirilen başka bir projenin sahibinin iddiasına göre görüştüğü 

kişilerin %95 'inin bu ayrılabilir kabin sisteminin uçaklara standart bir özellik olarak 

uygulanması durumunda uçak biletlerine daha fazla para ödemeyi kabul edeceklerini 

bildirmiştir[19], [20]. Bu durum projenin uygulanmasını da etkilemektedir. 

           9.Riskler 

           Projenin amacı uçak kazalarındaki ölüm oranını en aza indirmektir. Bu amaç, projenin 

“Can kaybını önlemeye yönelik projeler” sınıfında olmasını sağlar. Yani proje insanı 

korumak üzerine tasarlandığından, projede can koruma konusunda risk aramak mantığın 

çelişmezlik ilkesine uymayacaktır. Bu nedenle bu bölümde projenin hayata geçirilmesi 

sırasında olan risklerden bahsedilecektir.  

           SPLS-sc‟ nin hayata geçirilmesi sırasında uçağın üretim aşamalarının değişmesi 

ihtimali vardır. Bu üretim aşamalarının değişmesi uçak üreticilerine ek maliyet olarak yansır.  

Projeyi tasarlayanlar olarak bizim görüşümüz, projenin doğuracağı ek maliyetin 

karşılanabileceği yönündedir. Görüşümüzün bu yönde olmasının nedeni uçağın gövdesinde  

yaptığımız değişikliğin IsoTruss malzemenin mukavemet-ağırlık oranının yüksek olmasıdır 

[21]. Bu yüksek oran IsoTruss‟ın oldukça hafif olduğu anlamına gelmektedir. Bu hafiflik 

uçağın ağırlığının düşmesi demektir. Ağırlıktaki 1 kg‟lık düşüş, her 1000 km‟de 20 ile 30 gr. 

arasında yakıt tasarrufuna denk gelmektedir [22]. Bu sayıyı bir uçağın yıl içinde kat ettiği 

mesafe olan 85,5 milyar kilometre [23] ile değerlendirecek olursak uçağın 1 kg hafiflemesiyle 

yılda 2 milyon kg‟ın üzerinde yakıt tasarrufu sağlayabileceği görülmektedir. Ayrıca tüketilen 

her bir kilogram jet yakıtının 3,6 kg CO2 salınımına neden olduğu [24],  göz önüne 

alındığında projenin yakıt tasarrufu ve çevre koruma konularında ne kadar başarılı olduğu 

açıktır.  
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