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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

    Günlük hayatta ulaşım pek hissettirmese de hayatın büyük ve önemli bir parçası 

olmaktadır. Öyle ki ulaşımın birkaç dakika gecikmesinde veya aksamasında bile birçok 

sıkıntıyla karşılaşılmakta olup bu sıkıntılara bir çözüm üretmekte şart olmuştur. Bu şartı 

yerine getirmek için tasarladığımız DeHaK21 projesi ulaşımda yeni ve teknolojik bir çağ 

başlatmakta başrol oynamaktadır. DeHaK21 projesi genel itibariyle denizde, havada ve 

karada gidebilme potansiyeline sahip olup denizde ve karada tekerlekler havada ise 

aerodinamik kanatlarla hareketi sağlanacaktır. İç mekaniğinde bluetooth modülü, arduino ve 

ESC kullanılarak servo motorlar ve dc motorlar kontrol edilebilecektir. Günlük hayata uygun 

olarak oluşturulan bu proje taksi olarak, aile aracı olarak, bireysel olarak ve acil durum 

araçları olarak kullanılabilecek bu sayede de yaygınlaştırılabilecektir.  

    Peki bu her açıdan yararlı olan projemiz nasıl ortaya çıktı, hitap ettiği sorun nedir?  Bu 

projeye "Ulaşım sıkıntılarını nasıl temelden çözebiliriz? "sorusunu sorarak, birçok fikir 

üreterek ve gerekli araştırmaları yaparak en iyi çözüm fikrini seçmekle başladık. Daha sonra 

araç aerodinamiği, kanat aerodinamiği, yuvarlanma direnci gibi projemize etki eden faktörleri 

bilimsel makalelerden yararlanarak geniş çaplı araştırmalar yaptık. Araştırmalar sonucunda 

riskleri de hesaba katarak en iyi tasarımı belirledik ve gerekli olan malzemeleri listeledik. 

Proje zaman planlaması yaparak neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı tablolaştırdık. 

   

   Final detay raporunu başarı bir şekilde geçtiğimiz takdirde ise araç proje zaman 

planlamasına uyularak prototipe en uygun şekilde oluşturulacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

    İnsanlar günümüze kadar yaptıkları işlerde hep daha pratik ve 

daha çabuk olmak için  birçok teknoloji kullanmışlardır. Ancak bu 

teknolojilerle bir türlü trafik sıkıntısına evrensel bir çözüm 

uygulayamamışlardır. Bunun örnekleri İstanbul gibi kalabalık ve 



                                 

3 

 

trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sıkça görülmektedir. Hala birçok kişi işlerine, evlerine daha 

da kötüsü hastanelere gitmekte büyük zaman kayıpları yaşamaktadırlar. Ayrıntılı bir şekilde 

trafik sıkışıklığının olumsuz yönlerinden bahsedecek olursak:  

● Trafik sıkışıklığı yolculara zaman kaybettirir. 

● Yaşanan gecikmeler iş, toplantı, eğitim alanlarında işlerin kaybedilmesine veya olumsuz 

sonuçlanmasına neden olur. 

● Sürücülerin trafik sıkışıklığından dolayı ne olur ne olmaz deyimi çerçevesinde erken 

çıkmaları üretici çalışmaların azalmasına neden olur. 

● Daha fazla yakıt kullanılmasına bu yüzden de hava kirliliğine ve petrol kullanımının 

artmasına neden olur ayrıca küresel ısınmayı olumsuz etkiler. 

● Sürücülerin ve yolcuların stres yaşamalarına neden olur. 

● Acil durumlarda, taşıtların hızlı bir şekilde ilerlemelerini engeller.
1
 

İşte bu nedenlerle gelişen teknolojiyle bu soruna somut bir çözüm getirmek 

şart olmuştur. Bizler de hem trafik yoğunluğu yüzünden ulaşım sıkıntısı 

çeken hem de olumsuz kara koşulları yüzünden ulaşımı hızlı ve rahat 

sağlayamayan tüm bireylerin sıkıntılarını gidermek için DeHaK21 projesini 

oluşturmayı amaçlamaktayız. 

 

3. Çözüm : 
 

   Problem kısmında detaylı bir şekilde anlattığımız sorunlara çözüm olarak denizde, havada 

ve karada gidebilen çok işlevselli bir araç oluşturulacaktır. Bu aracın çok işlevselliği 

sayesinde yalnızca ulaşım problemi değil daha bir sürü problem de çözülebilecektir. 

Bunlardan bazılarını aktaracak olursak:  

 Bireylerin ayrı ayrı deniz, hava ve kara ulaşımlarında birden fazla araç kullanmalarına 

gerek kalmayacak böylece dünyada petrol, benzin gibi fosil yakıtlarla çalışan çok fazla 

araç üretilmeyecek küresel ısınmanın ve dünyadaki kaynak sıkıntısı problemlerinin önüne 

geçilecektir. 

 Trafiği yalnızca karayoluna boğarak değil deniz ve hava yollarına da dağıtarak rahat ve 

hızlı bir ulaşım sağlayacak aynı zamanda; verilere göre, normal sürüşte doğaya salınan 

sera gazlarına kıyasla trafikte beklerken ki doğaya salınan daha fazla sera gazının 

salınımını normale döndürecektir. 

Bu doğa ve insan dostu aracımızın havada, karada ve suda hareketi için özel modifikasyonlar 

yapılacaktır. Bunlar: 

   Denizde dengede kalabilmesi ve batmaması için suyun yoğunluğundan daha 

az yoğunluklu bir madde araç altına palete benzer bir şekilde 

yerleştirilecektir ve araç içine su girmemesi için taban suya dayanıklı ve su 

geçirmez maddelerle oluşturulacaktır. Hareketi sağlamak içinse hem kara 

için hem deniz için uygun olan tekerlekler kullanılacaktır. 

     Karada engebeli araziler, ulaşımı zor olan yollar daha rahat bir şekilde 

geçilebilsin diye araca, yuvarlanma direncinin önemini de göz önünde 

bulundurarak plastik (şişme olmayan) dayanıklı tekerlekler takılacaktır. 

                                                      
1
 Wikipedia’dan alıntıdır. (Trafik sıkışıklığı ) 
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    Havada rahat ve uzun süreli hareket edebilmesi için eklenen özel açılıp kapanabilir kanatlar 

eklenecektir. Aerodinamik etkenler göz önüne alınarak havada türbülansa girmemesi için 

kanat açıklığı ve kanat tipi hazırlanmıştır. Kanat tipleri incelenerek en uygun kanadın aşağıda 

görselde olduğu gibi kanat kamburluğu en fazla olan olmasına karar verilmiştir. 

    

Aracımız her türlü koşulda performans için üretildiğinden dolayı tasarımı arazi aracı tarzı 

olarak yapılacak ve güçlü dc motorlar kullanılacaktır. Bu güçlü motorları yönetebilmek ve 

hızını kontrol edebilmek için bluetooth modülü ve bir elektronik sürücü kartı (ESC) 

kullanılacaktır. DeHaK 21 aracının tasarımını altta detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

4. Yöntem: 

 

1.Aşama: Bilimsel Tekniklerden Yararlanılarak Araç Prototipi Oluşturmak 

Öncelikle aracın ana bileşeni olan gövdesi araç aerodinamiğine uygun olarak tasarlandı ve 

gerekli simülasyonlar yapılarak en iyi hale getirildi. Bu simülasyon testlerine aşağıdaki 

görsellerden bakabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonrasında aracın çözüm kısmında detaylı bir şekilde belirtildiği gibi deniz, hava ve kara 

sistemlerine en uygun tüm alt bileşenleri (tekerlek, kanat, deniz makarnası vs.) belirlendi ve 

araç tasarımı yapıldı. 

10m/sn’de aracımızın akışkan 

yörüngeleri 

10m/sn’de aracımızın yüzey 

grafiği 
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2.Aşama: Gerekli Malzemeleri Tedarik Etmek 

Bir malzeme listesi oluşturuldu ve rapor başarılı bir şekilde geçerse bu malzemeler temin 

edilecektir. Ardından tasarımını oluşturduğumuz aracın alt gövdesi, üst gövdesi, tekerlekleri, 

kanatları, ek bileşenleri ve aracın şasisi de ilimizde bulunan sanat merkezlerinden 

yararlanılarak 3D yazıcı ile oluşturulacaktır. 

3.Aşama: Aracın Kodlama ile Yazılım Kısmını Oluşturmak ve Kodlamayı Test Etmek 

Aracın teknik faaliyetleri için alınmış olan Arduino, bluetooth kontrolcü, ESC, Lipo-pil, DC 

motor ve servo motor aşağıdaki görselde belirtildiği gibi birbirine lehim ile bağlanacak ve 

kodlaması yapılacaktır. Yazdığımız kodlama bir bilgisayar  uygulaması ile test edilecektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yapılan sistemse aracın alt gövdesinin üst kısmına yerleştirilecektir. 

4.Aşama: Araç Bileşenlerinin Montajını Yapmak 

Aracın alt gövdesi(üstüne eklenen kısımla birlikte), üst gövdesi, tekerlekleri, kanatları ve ek 

bileşenleri birbirine monte edilecektir. Bu monteleme işlemi bittikten sonra tekerlekler 

yoğunluğu sudan az ve suya dayanıklı bir yapıya sahip olan epoksi reçineyle kaplanacak 

böylece aracın dayanıklılığı ve su üzerindeki denge kontrolü artırılacaktır. Aynı şekilde 

kanatlara da bu işlem uygulanarak kanatların da dayanıklılığı artırılacaktır. 

5.Aşama: Aracı Test etmek ve Gerekli Geliştirmeleri Yapmak 

Aracın tamamıyla montaj ve yapımı bittikten sonra suda, havada, karada teste tabi tutulacak; 

dayanıklılık, hız, denge gibi faktörler ölçülecek ve istenmeyen bir sorunla karşılaşıldığında 

sorunu düzeltecek gerekli geliştirmeler yapılacaktır. 

6.Aşama: Parkur Oluşturmak ve Aracı Parkurda Denemek 

Engebeli, eğimli, çukur  arazilerin olduğu ve derinliği sığ, yüksek suların olduğu bir platform 

yapılacak.  Yapmış olduğumuz bu platformda aracın olası bütün koşullara karşı gidip 

gidemediği tekrar test edilecektir. Ardından test sonuçları sizlere sunulacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

  Aracımızın en yenilikçi yönü bu tarzda günlük hayatta da kullanılabilen piyasada bu şekilde 

üretilen hiçbir araç bulunmamasıdır. 3 farklı ulaşım sistemi birlikte olan araç bulunmaktadır 

ama günlük hayatta kullanılamamış sadece ileriki yıllarda hava için bir model olabileceği 

düşünülmüştür. Fakat bizim aracımız günlük hayatta her tip insanın kullanabileceği bir 

şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca daha pratik, ekonomik ve  vatanımıza, çevremize ve dünyaya 
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katkı sağlanacağı düşünülmüştür. Aracımızdaki bazı özellikler ve bazılarının diğer araçlardan 

ayıran farkları şöyledir: 

 

1-Aracımızı 3 ulaşım şekline tamamen uyum sağlaması için kendi 

tasarımımızı yaptık. Bu aracın iç tasarımı yandaki gibidir. 

 

2- Aracımızın içinde bulunan sistemler benzer araçlarda en fazla 

2 tane birlikte ulaşım sistemi kullanılabilirken tasarladığımız 

araçta 3 ulaşım yoluna da uygun bir şekilde kullanılabilmektedir. 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  
 

   Projemiz kişisel araç, aile aracı, taksi ve acil durum aracı olarak birçok senaryoya karşı 

yapılmış olup prototip aracımız beş kişiliktir. Aracımız düşük bir maliyetle üretilip gereken 

yere hava, kara veya su üzerinde intikal edebilir. Bu sayede vatandaşlar için çok kullanışlı ve 

pratik bir araç olacaktır. Projemiz kullanıma hazır hale getirildikten sonra bununla ilgili 

ehliyet sınavları olmalıdır. Ehliyet alındıktan sonra yetişkin her vatandaş kullanabilecektir. 

Ticari yönden ülkenin ihtiyacı sağlandıktan sonra ihracat için Ekonomi Bakanlığı ile 

görüşülüp ihracat edilebilir. Bu sayede dünyada önemli bir proje olmakla birlikte ülke 

ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  
 

 

 

 

 

   *Yanda tahmini maliyet 

tablosu belirtilmiştir.  
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*Yukarıda Proje zaman planlaması belirtilmiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
 

  Projemizi projemize uygun ehliyeti (ki normal bir araç kullanan herkes kolaylıkla 

alabilecektir.)  alan her birey kullanabilecektir. Aracımızda 2 önde 3 arkada olmak üzere 

toplamda 5 kişi yolculuk edebilecektir. Herkesin kullanımının yanı sıra özel kullanım alanları 

için de dizayn edilmiştir. Yoğun trafiğin olduğu bölgelerde havada gidebilmek için 

tasarlanmış olduğundan bu alana özel kullanılabilmektedir. Ülkemizde Doğu Anadolu gibi 

engebeli arazilerde hayvancılık için de kullanılabilmektedir. Ayrıca aracımız acil durumlarda 

( arama kurtarma, ambulans, polis, jandarma…)kullanılabildiğinden de kolaylık sağlayacaktır. 

9. Riskler: 

 

DENİZ ÜZERİNDE 

OLUŞABİLECEK 

RİSKLER VE GERÇEK 

HAYATTA 

ALINABİLECEK 

ÖNLEMLER 

 

HAVA ÜZERİNDE 

OLUŞABİLECEK RİSKLER 

VE GERÇEK HAYATTA 

ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

 

KARA ÜZERİNDE 

OLUŞABİLECEK RİSKLER 

VE GERÇEK HAYATTA 

ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

 

● Olumsuz hava 

koşullarında araç 

denizde savrulabilir. Bu 

yüzden iç dengeyi 

sağlayabilecek bir 

sistem oluşturulmalıdır. 

● Aracın fazla ağırlığı su 

yüzeyinde batmalara 

neden olabilir bu yüzden 

aşırı yük konulduğunda 

uyarı veren bir sensör 

kullanılmalıdır. 

 

● Olumsuz hava koşullarında 

havada olan araç türbülansa 

girebilir. Bu gibi sorunlarla 

karşılaşmamak için öncelikle 

dengeyi sağlayacak bir 

sistem yapılmalıdır. 

● Bu sorunlara yine de tedbir 

amaçlı ikisi karın-bel bölgesi 

ikisi omuzdan olmak üzere 

dört parçalı bir kemer sistemi 

ayrıyeten de hava yastıkları 

ve fırlatma koltuğu 

yapılmalıdır. 

 

● Trafikte aracın kanatları 

daha fazla yer kaplayabilir 

bu yüzden karışıklık veya 

kanatların bir yerlere çarpma 

durumu oluşabilir böyle 

durumlarla karşılaşmamak 

için araçta katlanabilir 

kanatlar yapılarak daha az 

yer kaplaması ve bir yerlere 

çarpma ihtimalleri en düşüğe 

indirilmelidir. 
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10. Proje Ekibi 
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Aşağıdaki drive linkinde projemizin yapım aşamasında kullanılan tüm belgeler ve fotoğraflar 

bulunmaktadır. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKS6IK3Eq8aK5WkVjx7g4tqCmArBrF4c?usp=shar

ing  

 

 

 

*Yandaki görselde  

koranavirüs tedbirleriyle 

yaptığımız çalışmalardan bir 

görsel konulmuştur.* 

                              ADI SOYADI:    Projedeki Yeri Projedeki Görevi    ÖĞRENİM DURUMU: 

 
                                                    
Erdal ASLANOĞLU 

 
    Danışman      
    Öğretmen 

 
  Danışmanlık 

 TOBB Fen Lisesi Bilgisayar 
Öğretmeni 
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY 

 
                                                    
Fatma Zehra AKTAŞ 

 
  Takım Kaptanı 

 
 Saha araştırması 
ve plan yazımı 

 
TOBB Fen Lisesi Öğrencisi  
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY 

 
                                                    
Sefanur İRİBULDUM 

 
   Takım Üyesi 

 
Tasarımcı ve 
prototip üreten 

 
TOBB Fen Lisesi Öğrencisi  
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY 

 
                                                   
Zehra GÖKŞEN 

 
   Takım Üyesi 

 
   Yazılımcı 
 

 
TOBB Fen Lisesi Öğrencisi  
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKS6IK3Eq8aK5WkVjx7g4tqCmArBrF4c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HKS6IK3Eq8aK5WkVjx7g4tqCmArBrF4c?usp=sharing

