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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Dünya genelinde tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireyler için 

yapılan birçok çalışma mevcuttur. Yaptığımız araştırma ve gözlem sonucu mevcut 

araçların günümüz çağında yetersiz kaldığı belirlendi. Araştırmalar sonucunda engelli 

bireylerin ulaşımda zorluk çektiği, karşılaştığı sorunlardan kaynaklı zaman kaybettiği, 

kendini güvende hissetmediği vb. sorunların hem bireyi psikolojik hem de kişisel 

olarak etkilendiği gözlemlendi. İlerleyen yıllarda gelişen teknoloji ile uçan arabaların 

hayatın bir parçası olması beklenmektedir. Bu araçları tasarlarken engelli bireyleri 

ihmal etmemek gerekir. Bu sebeplerden ötürü uçan arabaların yaygınlaşmadığı bu 

dönemde ileriye yönelik tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelliler için hava 

aracı tarafımızca tasarlandı. Tasarlanan hava aracı tek kişilik engelli bireyin 

kullanımına yönelik olup, tasarımda engelli bireyin kimseye ihtiyaç duymadan aracın 

içine binebilmesi esas alınmıştır. Ulaşımını hava yolundan sağlayan araç günümüz 

karayolu ulaşımından daha rahat ve daha güvenlidir. Hava aracının üzerinde bulunan 

sensörler ve detaylı yazılımlar ile eylemlerini otonom bir şekilde gerçekleştirmektedir. 

Bu sayede engelli birey ulaşımda karşılaştığı sorunlardan kaynaklı sosyal yaşamındaki 

zorluğunu en aza indirecektir. Dünya üzerindeki ilk içten yanmalı motoru kullanan 

araba 1886 yılında piyasaya çıkmıştır. Engelliler için özel olarak tasarlanmış arabanın 

tarihi 1950’li yıllara dayanmaktadır. Yaklaşık 64 yıl sonra engellilerin hayatını 

kolaylaştırmaya yönelik otomobiller çıkmıştır. Şu dönemde başlanılan projenin uçan 

arabalar ile engelliler için tasarladığımız hava aracının yaklaşık aynı tarihte çıkması 

planlanmaktadır. Figür 1’de SOLIDWORKS üzerinden tasarlanmış olan hava aracının 

gerçek boyutlara uygun bir şekilde SOLIDWORKS Visualize programı aracılığıyla 

modellenmesi gösterilmiştir. Projenin baştan sona tüm adımları yerli ve milli 

imkanların avantajları gözetilerek oluşturulmuştur. 

  

 
Figür 1- Laçin Engelli Dostu Hava Aracı 
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2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde ve dünyada engelli nüfusunun toplum içerisinde yaşadığı zorluklar günden 

güne artmaktadır.  Özellikle tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireyler 

caddelerde, sokaklarda vb. yerlerde ulaşım esnasında diğer bireylerin 

duyarsızlığından, gerekli çevre düzenlemelerinin yapılmamış olmasından kaynaklanan 

pek çok sıkıntı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüz yoğun trafik akışı içerisinde 

çok fazla zaman kaybettiklerini, bu durumun engelli bireylerin sosyal ve iş 

yaşamlarını olumsuz etkilediği tarafımızca gözlemlendi. Trafikte yaşanan 

olumsuzlukların yanı sıra yağmur, kar gibi iklimsel faktörlerde ulaşım sıkıntılarını bir 

hayli arttırmaktadır. Günümüzde en hızlı ve en güvenli ulaşım yolu hava yolu olduğu 

için tasarlanan araçta kullanım tipini hava yolu olarak kullanmaya karar verildi. 

Konfor, hız ve trafik güvenliği konusunda tekerlekli sandalye kullanan ortopedik 

engelli bireylere yönelik sorun belirleme yöntemlerinden olan anket tekniği ve beyin 

fırtınası uygulandı. Türkiye Harp Malülü Gaziler Derneği, Mersin Engelliler Derneği 

ve Silifke Engelliler Derneği ile yapılan görüşmeler sonucunda 83 kişilik veri tabanı 

oluşturuldu. Anket sonuçlarına göre engelli bireylerin; %80,7'sinin şehir içi ulaşımda 

güçlük çektiği, %86,7'sinin ulaşımda zaman kaybettiği, %67,5'inin ulaşım sırasında 

kendini güvende hissetmediği, %85,5'inin günümüz araç ve gereçlerinin ulaşım 

sorununu çözmediği ve son olarak %91,6'sı ise tasarlanan aracı kullanmak istedikleri 

tespit edildi. Bu doğrultuda projenin en temel taşlarından biri olan sorun belirlemenin 

yanı sıra sorun sağlaması tarafımızca yapıldı.  

 

3. Çözüm  

 Tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireylerin ulaşım esnasında 

yaşadığı ve başta güvenlik sonra yaşadıkları zaman kaybını günümüzde en hızlı ve en 

güvenli ulaşım yolu olan havayolu ile gidermek nihai hedefimizdir. Mevcut olarak 

günümüzde engelli bireylerin yolculukları birçok farklı nedenlerle aksamaktadır. 

Çözüm esasları tamamen bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlardan 

oluşmaktadır. Engelli bireyin bir araç yardımıyla taşınmasını hedeflemekteyiz. Bu 

aracın tasarımından son montajına kadar tüm adımlar yerli ve milli çözümlerle 

gerçekleşecektir. Çalışma prensibinin tüm adımları çözüm önerilerinin 

harmanlanmasından ortaya çıkmıştır. İlk olarak hava aracı çalışır pozisyona gelmeden 

önce, araç kısa bir süre içerisinde, şarj, batarya sıcaklığı, motorların durumu,  sistem 

ve iletişim güvenilirliği vb. araç içi ve dışında bulunan temel aksamlar kontrol edilir. 

Herhangi bir anormallik tespit edilmemesi durumunda araç kendini uçuşa hazırlar. 

Bireyin gitmek istediği konum araç içinde bulunan gösterge panelinden sesli veya 

dokunmatik olarak girilir. Ardından bireyin istenilen konuma güvenli bir şekilde 

seyahati sağlanır. Bireyin kişisel anlamda ihtiyaçları yani sağlık, alış-veriş vb. 

durumlar tamamlandıktan sonra dönüş rotasına geçilir. Yolculuğun tamamlanmasının 

ardından birey tekrardan kabin dışına çıkarak günlük yaşamına devam eder. Tüm bu 

adımların şeması incelendiğinde engelli birey yerli ve milli imkanlar vesilesiyle 

ulaşımını son derece üst seviye bir konforla gerçekleştirecektir. 
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4. Yöntem 

Projede belirttiğimiz probleme çözüm oluştururken gözlem, inceleme-araştırma, 

karşılaştırma sık kullanılan yöntemler arasındadır. Yapılan araştırmalarda en çok 

karşılaştığımız yöntem fizik yasalarından yararlanarak aracın tasarımının uygulamaya 

geçirilmesidir. Deneme-yanılma yöntemi ile kullanılacak uygun materyaller seçildi, 

madde içeriklerinin değişimi, yenilenmesi uygulama yapılarak test edildi. Kullanılan 

yazılım ve donanım ile ilgili araştırmalar yapıldı. Anket çalışmasının analizi 

doğrultusunda prototipi oluşturulan aracın gereksinimlere cevap verebileceği 

öngörüldü. Yöntem adımları belirlenirken ürünün tüm parçaları işlevsel olarak 6 farklı 

başlık altında incelendi ve araştırıldı. Araştırmaların devamı neticesinde araç 

aksamlarının daha farklı konfigürasyonlar halinde karşımıza çıkması beklenmektedir. 

Yapılan tüm araştırmalar varsayım doğrulama teknikleriyle oluşturulmuş ve 3D 

modellemesi sağlanmıştır. 

 4.1 Pervane: 

 Aracımızda dört motor kolu bulunmaktadır. Pervaneler her bir motor koluna 

birbirlerinin tersi yönünde dönecek şekilde çift olarak takılır ve toplam sekiz adet sabit 

hatveli pervane bulunmaktadır. Aracımızdaki her pervane iki bıçaklıdır. Verim ve 

maliyet konusunda iki bıçaklı pervaneler; üç, dört ya da daha fazla bıçaklı pervanelere 

göre daha üstündür [1]. Pervanelerde genellikle alaşım veya plastik kullanılır. Gereken 

tartışmalar yapılmış ve pervane yapısı karbon fiber olarak seçilmiştir. Karbon fiber 

pürüzsüz ve sağlam bir yapıya sahiptir. Karbon fiber pervaneler daha az titreşim sağlar 

ve engelli bireyin araç içi konforunu arttırır. Çoğu hava aracı düşük irtifada 

seyrederken araçlarda kullanılan pervane tipi/çapı, kullanılan pervane sayısı, desibel 

düzeyi yüksek sesler çıkartabilir. Bu durum kabin içindeki bireyi ya da mevcut rota 

üzerindeki canlıları psikolojik olarak etkileyebilir. Tüm bu parametreler ele alınmış ve 

tasarımda bütçe ve diğer etkenler göz önünde tutulmuştur. 

 4.2 Motorlar: 

 Elektrikli araçlar, çok daha fazla hareketli parçaya sahip olan klasik içten 

yanmalı motorlu araçlara göre daha basit, daha kompakt ve daha güvenli olmaktadırlar 

[2]. Ancak içten yanmalı motor sahip olduğu bu karmaşıklığından dolayı verimi düşük 

olmasından kaynaklı yakıtın maksimum  %30 ‘u hareket enerjisine dönüştürebilir. Ek 

olarak elektrikli motorlar hareketli parça olarak sadece rotora sahiptir [2]. Bununla 

birlikte elektrikli motorların bakımı daha kolaydır. Elektrikli araçların çıkardığı ses, 

içten yanmalı araçların çıkardığı sesten yaklaşık olarak 3 kat daha azdır. Laçin’e 

entegre edilmiş motorlardan çıkan ses düzeyi araç içinde bulunan engelli bireyi 

rahatsız etmez ve konforlu bir ulaşım sağlar. Aracımızda dört motor koluna çift bir 

şekilde yerleştirilmiş, sekiz adet elektrikli fırçasız motor (BLDC), araç rampası için 

kullanılan 2 adet DC servo motor bulunmaktadır. Fırçalı motorlarda bir süre sonra 

fırçalar aşınır ve çalışır durumda iken motordan kıvılcım çıkarabilir bu vb. durumlar 

motorun kullanım ömrünü azaltır. Diğer yandan çıkardığı elektriksel gürültü fırçasız 

motorlara göre yüksektir. Çift bir şekilde yerleştirilmiş motorlardan birisi arıza 

yaparsa aynı motor kolunda bulunan diğer motor arızayı tolere edecektir. Servo 

motorlar ise araç rampasının hareketini sağlayacaktır. 
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4.3 Batarya: 

 Batarya hava aracının en ağır ve en önemli bölümlerinden birisidir. Bu sebeple 

hava aracının ağırlık merkezinin korumak ve aracın stabilizasyonunu sağlamak adına, 

batarya aracın tabanına yerleştirilecektir. Batarya seçimi yapılırken çevre dostu, 

verimlilik, hafiflik vb. hususlar haricinde insan ve doğa popülâsyonu riske atmayacak 

şekilde seçim yapılacaktır. Lityum-iyon, Kurşun Asit, Nikel Kadmiyum, Lityum İyon 

Fosfat ve Nikel-Metal Hidrit vb. bataryalar elektrikli araçlarda kullanılabilinen bazı 

batarya paketleridir. Verilen örnekler arasında lityum-iyon bataryalar, diğer 

bataryalara kıyasla; yüksek enerji yoğunlugu (118-250 Wh/kg), yüksek hacimsel 

enerji yoğunluğu (200-400 Wh/L), yüksek özgül güç (200-430 W/kg), yüksek çevrim 

ömrü (2000) ve uygun çalışma sıcaklığı (-20-60oC) gibi özellikleri ile elektrikli 

araçlarda kullanılması en uygun batarya olarak görülmektedir [3]. Engelli bireylerin 

aracı şarj ederken zorlanmamaları adına araç kendini uzaktan şarj edebilir. İniş alanına 

ve araca yerleştirilen iki bobin sayesinde uygun kondansatörlerin birleştirilmesiyle bu 

bobinler bir çeşit yankılama, titreşim oluşturmaktadır. Buna “enerji aktarımı için anten 

sistemi” adı verilir. Birbirine yakın konumlandırılmış iki bobin daha verimli bir enerji 

aktarımı sağlar [4]. Diğer yandan birey indükleyici şarj sistemini kullanmak istemezse 

araca kablolu şarj sistemi eklenebilir.  

 4.4 Aerodinamik Yapı: 

   Tasarlanan hava aracı olabildiğince dayanıklılık, güvenlik vb. sistem 

özellikleri adı altında incelenmiş ve ses ve titreşimi absorbe edebilme özelliği 

eşliğinde uygun tasarım gün yüzüne çıkmıştır. Dolayısıyla aracın dış tasarımında 

olabildiğince dikdörtgen, kare vb. köşeli şekillerden kaçınılmıştır. Dış tasarımı 

isminden yola çıkarak Doğan Kuşu’nun (Laçin) kafa yapısına benzetilmiştir. Figür 2’ 

de yararlanılan bu tasarım açıkça gösterilmiştir. Böylelikle aracın yapısı eliptik ve 

pürüzsüz yüzeylerden oluşmaktadır. Tasarım; aracın aerodinamiğinden kaynaklı hava 

ile sürtünmesinden doğacak ses ve titreşimi en aza indirgeyebilir.   

 4.5 Araç Gövdesi: 

 Aracımızın gövdesi monokok yapıdan oluşmaktadır. Bu tür gövdelerde çok 

fazla karmaşık yapı yoktur. Bu yapı tasarımı daha güvenli hale getirir. Monokok 

gövdelerin avantajı, gövde yapısında fazla kiriş bulundurmadığından uçak ağırlığının 

az olması ve buna bağlı olarak yakıt tasarrufu ve performans arttırımı sağlaması olarak 

belirtilebilir. Monokok gövdeler ani darbeleri absorbe edebilir [5]. Gövdenin imalatı 

ise karbon fiber ile yapılacaktır. Hafif, kolay işlenebilen, titreşimi sönümleyici, 

mukavemet olarak muazzam diye nitelendirebileceğimiz çok fazla güçlü yanı olan bir 

alaşım örneğidir [6]. Karbon fiber kompozitler araçların ağırlığını %50 azaltabilir, bu 

da araç performansından veya yolcularının güvenliğinden ödün vermeden yakıt 

verimliliğini yaklaşık% 35 oranında artırabilir [7]. Karbon fiber çelikten dört kat daha 

hafif, beş kat daha güçlü özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile düşük ağırlık, yüksek 

mukavemet sağlayarak aracımızın imalatında kullanılabilecek parça olarak 

seçilmesinde önemli etmenler arasındadır.  
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Figür 2- Laçin Engelli Birey Taşıma Aracı Son Konsept Dizaynı 

4.6 Haritalandırma: 

 Rota üzerindeki engeller ve bölgenin topografik yapısını tespiti için LIDAR 

Sistemi (Light Detection and Ranging) görev alacaktır. Aracın belirli bölgelerine; sağ-

sol, ön-arka ve altına yerleştirilen LIDAR sistemi, ışık hızında lazer ışınlarını 

kullanarak araçta bulunan sensör ile zemin arasında ya da herhangi sensörün görüş 

açısında bulunan engelin algılanmasında görev alacaktır. Eş zamanlı olarak çalışan 

LIDAR sensörleri algıladığı bölgenin ve ulaştığı verilerin haritasını çıkartır ve 

gösterge panelinden kullanıcıyı bilgilendirir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemiz Dünya üzerinde örneği olmayan bir çalışmadır. Araçta bulunan 

sistemler için olabildiğince milli kaynaklar kullanılmış ve gelecek öngörülerek 

tasarlanmıştır. Aracın yapısı ve sistemlerine kadar birçok özelliği ile kullanıcıya 

sunduğu faydalar engelli bireyin yaşam standartlarını ve ulaşımda karşılaştığı sorunları 

en aza indirgeyebilir. Araca Doğan Kuşu’nun kafa yapısına benzetilerek özgün bir 

tasarım kazandırılmıştır. Bu da tasarımın tamamen özgün ve yeni bir amaca hizmet 

etmesini sağlamıştır. Hava aracının iniş yapacağı, park edeceği vb. yerler için 

literatürde bulunmayan logo tasarımı yapılmıştır. Logo tasarımı önceki 

kullanımlarından esas alınarak tamamlanmıştır. Günümüzde kullanılan logonun 

modifikasyonu sağlanmıştır. Figür 3’de logonun ortaya çıkış şeması gösterilmiştir. 

Proje başlı başına kullanım amacı için Dünya’da bir ilk olup logo ve tasarım tamamen 

takımımıza aittir. Projenin tüm komponentleri yerli ve milli imkanlar dahilinde 

gerçekleştirilecektir. 

 
Figür 3- Logo Oluşum ve Kullanım Şeması 
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6. Uygulanabilirlik  

 Tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireylerin kullanabileceği bu 

araç bazı eklemelerle gerek dijital gerekse teknik malzemelerle zenginleştirilerek 

farklı engel türlerine sahip bireyler tarafından kullanılabilir düzeye getirilebilir. Ayrıca 

engelli olmayan bireylerin araç hayata geçirildikten sonra karayolundaki trafik 

sıkışıklığını ortadan kaldırmak için çeşitli aksamlarla donatılarak rahat ve konforlu bir 

hale dönüştürülebilir böylece aracımız otomobil sektörüne girerek bir ticari araç haline 

gelebilir. Tasarlanan araç yüksek mühendislik düzeyinde çalışmalar gerektirdiği için 

aracın test aşamalarında beklenmedik sorunlar ile karşılaşılabilir. Temassız şarj 

özelliği taşıtlar için günümüzde yaygın bir özellik değildir bu sebeple günümüzdeki 

test aşamalarında verim düşüklülüğü yaşanabilir ama gelişen teknoloji bu eksiği 

ilerleyen yıllarda en aza indirecektir. Üretilen ve temin edilen parçalar ülkemizde 

pahalı veya imal edilmiyor olabilir. Bu sebeple tasarlanan hava aracının yerlilik 

oranını düşmesine sebebiyet verebilir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Aşağıda belirtilen Tablo 1’de prototip için harcamaların nasıl yapılacağı 

hakkında bilgi verilmiştir. Gerçek boyutlarda tasarlanan aracın maliyeti 100.000 TL 

ile 150.000 TL arası olması öngörülmektedir. Üretilen parçaların seri üretime geçmesi 

ve aracın yerlilik oranının artması durumunda maliyet fiyatının düşmesi 

düşünülmektedir. Ayrıca devlet destekli satışlarda da alım gücü artması tahmin 

edilmektedir. Proje takvimi ve planlaması takım olarak yapılan toplantılar sonucunda 

Tablo 2’deki gibi belirlenmiştir. Bu takvim günümüz pandemi koşullarının 

rahatlaması ve esnetilmesi durumunda daha yoğun bir çizelge halinde oluşturulmuştur. 

Maddi bütçe planlaması tüm yönleriyle prototip yapımı için yeterlidir. Gerekli test 

koşulları ve ortam sağlandıktan sonra gerçek maddi boyutlar üzerinde araştırmalar 

yapılmasının daha efektif olması düşünülmektedir. Maddi planlamadaki en önemli 

amaç ise tamamen yerli imkanlar ile ürün oluşturmaktır. 

Ürün adı Birim fiyatı Adet Toplam 

2212 980KV fırçasız motor 138,00 4 552,00 

1045 pervane 10,00 4 40,00 

20A ESC 116,00 4 464,00 

7,4V 2800 mAh Li-Po batarya 236,00 1 236,00 

M3x8mm İmbus cıvata 1,20 16 19,20 

M2,5x6mm İmbus cıvata 0,50 24 12,00 

F450 Frame 100,00 1 100,00 

Ekranlı KK2 kontrol kartı 230,00 1 230,00 

Mikro Servo Motor 10,00 2 20,00 

PLA Filament 122,00 350 gr 43,00 

2.4 GHz Kumanda+Alıcı+Verici 530,00 1 530,00 

TOPLAM 2.246,2 

Tablo 1- Prototip Yapımı İçin Belirlenen Harcamalar (*Birim Fiyatları ve Toplam Türk Lirası Cinsindendir.) 
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Tablo 2- Delta Göksu Takımı Proje İşleyiş Takvimi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Engelli bireylerin maddi imkanları göz önünde tutulduğunda bireysel 

 satıştan ziyade daha çok kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar vesilesi ile 

 engelli bireylere ürünün ulaştırması sağlanacaktır. Bu tip araçlar genellikle bireysel 

 kullanımın aksine ortak kullanım araçlarıdır. Ülkelerin yaşlı ve engelli nüfusları gün 

 geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda yaşlılık kavramının insan vücudu hareketlerinde 

 yavaşlama ve ani yorulmaya yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu aracın kullanımı engelli 

 bireylere ve yaşı yüksek bireylerin tümüne hitap etmektedir. Bir öznel alan 

 oluşturulmak istenirse genellikle sağlık kurum ve kuruluşları ve bu sektörle ilgilenen 

 tüm özel veya kamu kuruluşları hedef kitlesi arasındadır. Bu kuruluşların kullanım 

 amacı ise sağlık ihtiyacı talebi olanların en güvenli şekilde ulaşım  sağlamasıdır. 

9. Riskler 

Yüksek 

Başka Bir Hava Aracı ya da 

Yabancı Bir Cisim İle 

Çarpışması 

Kanadının Kaza-Kırıma 

Uğraması 

Elektronik Devre 

Hataları 

Orta Siber Saldırılar Ani Hava Değişimleri Motor Arızası 

Düşük Pervanenin Kırılması 
Bataryanın Havadayken 

Bitmesi 
Rota Hatası 

 
Düşük Orta Yüksek 

Tablo 3- Laçin Engelli Dostu Uçan Araç Risk Haritası (Matrisi) 

  Yukarıda bulunan Tablo 3’te projenin sonunda ortaya çıkacak olan ürünün 

taşımış olduğu risk haritası bulunmaktadır. Farklı renklerle belirtilen tanımlar ihtimal 

düzeyleridir. Tüm bu riskler malzeme özellikleri ve doğa kanunları vesilesiyle ortaya 

çıkmıştır. Tüm hepsinin risk önleme detayları bulunmaktadır. Risk önleme adımları 

büyük bir titizlikle takip edilmektedir. 

  Hava aracında arıza sonucu veya siber saldırılardan kaynaklanan acil 

durumlarda aracın güvenliğini sağlamak için birkaç yöntem tasarlanmıştır. Engelli 

birey ilk olarak araç içine yerleştiğinde engelli sandalyesinin altına ve iç kabinin 

tabanına yerleştirilmiş kenetlenme sitemi ile araca kenetlenir. Bu sistem aracın 

ulaşım esnasında oluşabilecek sarsıntılardan araç içinde bulunan engelli bireyin zarar 

görmemesi ve ulaşım konforunun normal seyrinde devam etmesini sağlar. 

  Araç normal rotasında seyrederken anormal bir durum sonucu fırtına, kaza-

kırım, ani hava değişimleri vb. sebeplerden dolayı aracın güvenliği risk 

durumundadır. İlk başta aracın gövde ve kanatçık durumu incelenir eğer bir sorun 

yoksa itki sistemleri kontrol edilir. Arızalanan motor var ise aktif motorların arızayı 

PROJE DETAY RAPORU İNCELEMESİ 

PROJE DETAY RAPORU HAZIRLAMA 

PROJE DETAY RAPORU SONUÇLARI 

PLANLAMA 

PROTOTİP YAPIMI 

GERÇEK VERİLERE GÖRE TEST AŞAMALARI  

TEST SONUÇLARININ İNCELEMESİ, PROJE SONLANDIRMA  

TEKNOFEST 2021 
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tolerans etme olasılığı hesaplanır. Durum tolere edilebiliyorsa araç rota üzerinde 

önceden belirlenen güvenli alanlara iniş yapar. Eğer kanatçık kırılmış motorlar 

gerekli gücü sağlayamıyor ya da araç direkt olarak irtifa kaybediyorsa itki 

sistemlerinin gücü otomatik olarak kesilir ve gövdenin üstünde, ağırlık merkezi göze 

alınarak tam merkeze yerleştirilmiş balistik paraşüt açılır. 

  Zemin ile temas halinde aracın tabanında bulunan bataryanın zarar görmemesi 

ve kabin içi oluşan darbeyi azaltmak için araç tabanı darbe emici kompozit 

malzemeler ile kaplanacaktır. Araçta bulunan elektrik aksamlarının arızalanması 

sonucu araç içindeki aktarımın kesilmemesi için yedek kablo kullanılacaktır. Aracın 

seyrinin rota dışına çıkması, rota üzerinde başka bir hava aracıyla çarpışmasını 

önlemek için bağlı olduğu merkezden geri bildirim yoluyla müdahale edilecektir. 

Aracın kaza anı ve kaza sonrası konumları bağlı olduğu hava trafik kontrol merkezi 

ile paylaşılacaktır. Güvenlik duvarları yani firewall sistemleri, gelen ve giden tüm ağ 

trafiğini kontrol ederek belirli filtrelerden geçirip, ağ trafiği içerisindeki zararlı 

eylemleri durdurmayı amaçlar [8]. Bu güvenlik sistemi sayesinde sinyal trafiği daha 

güvenli hale gelecektir. Araç sahibi dışında ya da izni dışında araç kullanılmak 

istenildiği takdirde aracın çalışmasını, engellemek için araç içinde parmak izi 

okuyucu, yüz tanıma sistemi veya sesli imza teknolojisi kullanımı hedeflenmektedir. 

Tasarlanan çapraz güvenlik önlemleriyle araca doğrudan müdahale engellenmiş 

olacaktır. Bunların dışındaki tüm planlamalar yöntemdeki mekanik aksam 

sınıflarında yer almaktadır. 
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