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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

     Son yıllarda uçaklar ve havacılık teknolojisi çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Havacılık 

teknolojisindeki bu gelişmelere paralel olarak uçak kazalarında da artış olmuştur. Uçak 

kazalarının teknik arızalar, kuş çarpması, meteorolojik koşullar, insan ve yönetim faktörleri 

gibi pek çok nedenleri vardır. Uçak kazalarının çoğu uçağın teknik sorunları sonucu meydana 

gelmektedir. Bu kazalara çözüm bulmak ve can kaybını en aza indirmek de oldukça önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada, sıvıların kaldırma kuvveti ve robotik-teknolojik 

yenilikler ilişkilendirilerek oluşturulan bir iniş platformu tasarlanarak, iniş takımları 

açılmayan, motor arızası ile acil iniş yapması gereken ve buna benzer durumlara maruz kalan 

uçakların güvenli bir şekilde inişlerini sağlamak amaçlanmıştır. Havaalanlarındaki uçakların 

normal iniş alanlarına (asfalt yola) ek olarak, ayrı bir yere havuz şeklinde su ile doldurulmuş 

büyük bir iniş alanı yapılarak, hazırlanan uçak iniş platformu bu havuzdaki suyun üzerine 

entegre edilmiştir. Böylece suyun kaldırma kuvveti, robotik sensör ve motorlar kullanılarak 

arıza yapan uçağın güvenli bir şekilde inişi sağlanacaktır (Şekil-1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil-1. İniş Sistemi Tasarımı ve Montajı 
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 Hazırlanan güvenli iniş sistemi platformu, uçağın yaklaştığını gören sensörün paleti döndüren 

motoru çalıştırması ile aynı hızda hareket eden uçağın iniş yuvasına yerleşmesi sağlanmıştır. 

Daha sonra motor ve raylardaki frenleme sistemleri devreye girerek ivmeli bir şekilde iniş 

yapan uçağın durmasını sağlamıştır. Bu kapsamda yapılan yazılımın (kodlamanın) bir bölümü 

Şekil-2’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kodlamanın bir bölümü ve kısa açıklaması 

 

     Portatif olarak hazırlanan sistemin amacına uygun bir şekilde çalıştığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

     2000'li yıllarda artış gösteren hava ulaşımı, uçak kazalarını da beraberinde getirmiştir. Son 

10 yılın bilançosuna bakıldığında 2018 en çok ölümlü kazanın yaşandığı sene olarak kayıtlara 

geçmiştir. 2018 yılında yaşanan 15 uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetmiştir. 2019'da 

aralarında büyük ticari uçakların da olduğu 86 kaza yaşanmış, 257 kişi hayatını kaybetmiştir 

(WEB 1, 2020). Bu kazaların en aza indirilmesi için birçok yöntem düşünülse de tamamen 

engel olunamamıştır. Uçakların iniş takımlarının açılmaması, motorlarında meydana gelen 

arızalar gibi durumlarda güvenli bir şekilde yere inişleri mümkün olmamaktadır. Örneğin bir 

havaalanına iniş yapmak isteyen uçağın iniş takımlarının açılmamasına karşı, yerden 

müdahale ederek bir önlem alınabilir mi konusu hiç düşünülmemiştir. Ya da okyanus aşırı 

yolculuk yapan yolcu uçaklarının seyir halindeyken meydana gelen arızalar sonucunda 

düşerek okyanusun derinliklerine batması yerine suyun kaldırma kuvvetini kullanarak bir 

kurtarma sistemi oluşturmanın düşünülmemesi bir başka örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla 

şuan Dünya genelinde bu sorun ile ilgili geliştirilmiş bir sistem bulunmamaktadır. İniş 

takımları açılmayan bir uçağın yaptığı kazanın görüntüsü Şekil-3’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. İniş takımları açılmayan uçağın yaptığı kaza 

 

İlk olarak “bas” isminde, ilk değeri 0 olan 

nümerik bir değişken tanımlanır. 4 

numaralı ultrasonik sesnsör 10 cm’den 

küçük değer okuyana kadar bekleme 

yapılır. 10 cm’den küçük bir değer 

okuduğunda A motoru 20 hızında 5 saniye 

döner. Sonra durur ve “bas değişkeninin” 

değeri 1 olur. Kodlamanın alt kısmına 

baktığımızda;  “bas ” değişkeninin değeri 1 

ise ve 1 numaralı Touch sensöre basılmışsa 

A motoru ters yönde 5 saniye döner. 
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     Bu tarz problemlerin çözümüne ilişkin hayata geçen bir sistem olmadığı gibi bu konuda 

yapılan çalışmaların yetersiz olduğu da görülmektedir. Havacılık ile ilgili yapılan literatür 

taramasında bu konu hakkında yapılan çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu proje ile planlanan 

kurtarma sistemi hakkında, havacılık sektöründe uzman olan kişilerle görüşülmüş, 

uygulanabilirliği hakkında görüş alınmıştır. “Havacılık sektöründeki her yenilik çılgınca diye 

adlandırılan bir fikir ile ortaya çıkmış ve birçoğu hayata geçirilmiştir. Dolayısıyla tasarlanan 

bu sistemin gelişime çok açık olduğu ve uygulanabilirliği mümkündür.” (Derinkaya, M., 

Kişisel Görüşme, 2020). Bu proje ile tasarlanan sistemin havaalanlarına ve okyanus üzerlerine 

kurulması meydana gelecek olan uçak kazalarına engel olacaktır. 

 

3. Çözüm  

     Bu problemin çözümü için suyun kaldırma kuvvetinden ve robotik sensörlerden 

yararlanılabilir. Uçak gemilerinden ilham alınarak, su yüzeyine yerleştirilecek batmayan ve 

robotik sensörler ile donatılmış bir platform ile uçağın güvenli bir şekilde inişi sağlanabilir. 

Bu proje fikri ile toplumsal açıdan derin yaralar açan ve birçok insanın hayatına malolan uçak 

kazalarına engel olunabilecektir. Havaalanına yaklaşırken iniş takımları açılmayan uçağın, 

asfalt pistte sürünmesi yerine, o bölgede hazırlanmış havuz pist üzerindeki robotik sensörler 

ile donatılmış platforma inmesi ile büyük bir kazanın önüne geçilmiş olacaktır. Aynı platform 

okyanus aşırı yolculuk yapan uçaklar için, okyanus üzerinde belli aralıklarla (örneğin 200 mil) 

kurularak güvenli kurtarma bölgeleri oluşturulabilir. 

4. Yöntem 

     Platformun üst kısmına robotik sistem yerleştirilmiştir. Bu sistemdeki ultrasonik sensör, 

uçağı gördüğü anda palete bağlı olan motorun çalışmasını sağlamaktadır. Yani uçak acil iniş 

yapacağı durumda, platforma yaklaşması ile ultrasonik sensörün uçağı görmesi sağlanacak ve 

paletlerin bağlı olduğu motorun çalışması yönünde komut vermiştir. Paletlerin bağlı olduğu 

motorun dönüş hızı, bir uçağın iniş anındaki ortalama hızı ile aynı hızda dönmesi 

sağlanmıştır. Bir yolcu uçağının iniş anındaki hızı 260 km/h’tir (WEB-4). Uçak platforma 

yaklaştığında motor da 260 km/h hızla dönerek uçağın inişini kolaylaştırır. Aynı hızda 

dönmesinin amacı, hareket halindeki uçağın inişin daha güvenli olmasını sağlamak içindir. 

Hareket halindeki bir uçağın duran bir platforma inmesi, uçakta tahribata neden olacaktır. 

Ancak aynı hızda hareket eden raylı sistem üzerindeki bir platforma inmesi, bağıl hareket 

kurallarına göre düşünüldüğünde daha sağlıklı olacaktır. Belli bir hız ile platforma inen 

uçağın durdurulması da önem arz etmektedir. Bunun için çift fren sistemi düşünülmüştür. 

Birincisi, uçağın iniş hızına göre hızlanan motorun, uçağın platforma inip yerleşmesi 

sonrasında, kuvvetli bir şekilde motor freni yapmasıdır. Burada, uçakların normal iniş 

yaptıklarında tekerleklerin asfalta temas etmesiyle birlikte kuvvetli bir şekilde fren yapması 

ile hızını ciddi oranda azaltmasından ilham alınmıştır. İkincisi ise, uçağın indiği platformdaki 

raylı sistemdeki fren mekanizması motor freni ile eş zamanlı olarak çalışmıştır. Bu çift fren 

sistemi ile platforma inen uçağın güvenli bir şekilde durdurulması sağlanmıştır. Sistem 

durdurulduktan sonra ileri doğru ilerlemiş olan palet sisteminin geriye doğru gelmesinin 

gerektiği durumlar için bir buton eklenmiştir. Bu buton ile palet ve palete entegre edilmiş olan 

raylı sistemin geriye hareket etmesi sağlanmıştır. 
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Şekil 4. Uçağın iniş yapacağı platform 

     Bu sistem hazırlanırken “Arşimet Yasası”, cisimlerin birbirine göre konumunu etkileyen 

“Bağıl Hareket Kuralları” ve Newton’un “Etki-Tepki Prensibi” bilimsel ilkelerinden 

yararlanılmıştır. Bunun yanında çeşitli kodlamalar ile robotik sensörler kullanılarak teknolojik 

uygulamalar üzerine kurgulanmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Hazırlanan projenin havacılık sektöründe bir ilk olduğu söylenebilir. Yaşadığımız yüzyılda 

Dünya genelinde havada problem yaşayan uçakların inişlerine destek olacak bir sistem 

geliştirilmemiştir. Fiziksel ve teknolojik bilgiler kullanılarak oluşturulan kurtarma platformu, 

büyük problemlerle sonuçlanan uçak kazalarının önlenmesi yönünde yenilikçi bir adımdır. 

Hazırlanan kurtarma platformu uçak gemileri ile kısmen benzerlik gösterse de yapı ve görev 

olarak birçok farklılığa sahiptir. Her ikisinde de suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılması 

benzer özellik olarak düşünülebilir. Uçak gemileri savaş uçaklarına yönelik tasarlanan 

yapılardır. Kurtarma platformu ise her çeşit uçağa hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Uçak 

gemileri su üzerinde hareket etme yeteneğine sahiptir. Hazırlanan kurtarma platformu ise 

havaalanlarında ve okyanusun belli yerlerinde dalgakıran bölgeleri oluşturularak faaliyet 

gösterebilir. Ayrıca tıpkı uzaya gönderilen roketlerin yakıt tanklarının tekrar kullanılması 

amacıyla okyanus üzerindeki bir gemiye indirildiği gibi, hazırlanan platformun yüzer hale 

getirilerek, uçaklar için bir hareketli yeryüzü güvenlik bölgeleri oluşturulabilir. Bu durum 

hazırlanan projenin gelişime açık olan yenilikçi yönünü de göstermektedir. Yazılım olarak 

Lego Ev3 Mindstrom’un kendi yazılımı kullanılmıştır. Donanım olarak ise robotik sensörlere 

ek olarak alümiyumdan yapılmış havuz pist, 3B yazıcı ile oluşturulmuş uçak modeli ve strafor 

köpük kullanılmıştır. Kullanılan ürünlerin açıklaması 7. başlık altında belirtilmiştir. 

  

6. Uygulanabilirlik 

     Günümüzdeki havaalanlarının geniş ve modern yapısını düşündüğümüzde bu proje fikrinin 

hayata geçirilmesi mümkündür. Uçakların iniş pisti olan asfalt yolun boyutunda ayrı bir alana 

bir havuz yapılıp içine su doldurulması ve tasarlanan platformun havuzdaki suyun üzerine 

yerleştirilmesi imkanlar dahilindedir.  Milyar dolarlar harcanarak yapılan havaalanlarına bu 

sistemin entegre edilmesinin maliyeti, olası uçak kazalarından oluşacak maddi kayıplardan 

çok daha az olacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde okyanus ve denizler üzerinde oluşturulan 

güvenli alanlara koyulan kurtarma platformlarının maliyeti de, devletler ya da havayolu 
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şirketleri için karşılanabilir seviyededir. Bu projenin ulusal ve uluslararası platformlarda 

tanıtılması, alanında uzman kişiler ile (mühendis, mimar, vb.) paylaşılarak geliştirilmesi ve 

uygulanabilirliği yönünde çalışmalar yapılarak hayata geçirilmesi sağlanabilir.  

     Uygulama anında, uçak içerisindeki yolcularda, oluşan sarsıntılardan dolayı panik 

meydana gelebilir. Uçak kabininin iç kısmında alınacak güvenlik tedbirleri (örneğin hava 

yastığı sistemi gibi) ile bu uygulanabilirlik riski en aza indirilebilir. Ayrıca bu sistemin 

uygulandığı bölgede gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri de alınması gerekmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

     Projenin yapımında kullanılan robotik malzemeler kurumumuzda mevcut olduğu için 

herhangi bir ücret ödenmemiştir. Oluşturulan alüminyum havuz da öğrenci velisi tarafından 

temin edildiği için bir ücret ödenmemiştir. Ancak bu sistemdeki tüm ürünleri satın alınmış 

olsaydı yaklaşık 3.000 TL’lik maliyetten bahsedilebilirdi. Projede tasarlanan sistemin gerçek 

yaşama uyarlanması için gerekli olan maliyetin, devletler ya da özel şirketler bazında 

düşünüldüğünde karşılanabilir olduğu düşünülmektedir. Zaman planlaması Tablo 1’de ve 

devamında projede kullanılan malzemeler verilmiştir.  

Tablo 1. Ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması 

  

 

  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hazırlanan proje hava yolu ulaşımını kullanan tüm insanlara hitap etmektedir. Bu 

raporun Problem/Sorun başlığında da belirtildiği üzere, uçaklardaki arızalardan dolayı 

birçok insan hayatını kaybetmiştir. Yeni can kayıplarının meydana gelmesinin önüne 

geçilmesi için bu sistemin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.  

9. Riskler 

     Uçağın platforma inişi anında, uçak içerisindeki yolcularda ciddi korku-panik meydana 

gelebilir. Böyle bir durumla karşılaşılması ihtimaline karşı uçuş öncesinde gerekli 

Yıllar 

İşin Tanımı 2020-2021 

Mayıs 

Haziran 

2021-2022 2022-2023 

Platformun 

tasarlanması 

X (Ar-Ge süreci ile birlikte) 

X 

X 

 
 

Üretim süreci  X  

X 

X 

 
Test Süreci   X 

X 

X 

X 

 Ev3 Mindstorm (kodlama 

ile verilen komutların 

yüklendiği ana beyin)     
        

 Servo motor (uçağın iniş 

hızında dönerek güvenli inişe 

yardımcı olmaktadır ) 
 

 Ultrasonik Sensör (uçağı 

algılayıp motorun 

çalışmasını sağlayan sensör) 

 Uçak Modeli (3 Boyutlu 

yazıcı kullanılarak bir uçak 

modeli oluşturulmuştur.) 
 

 Havuz Pist (Suyun kaldırma 

kuvvetini kullanmak için 

içerisine su koyulabilen 

havuz) 

 Strafor Köpük (Platformun 

taban kısmı. Boşluklu yapısı 

sayesinde suda batmıyor) 
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bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca yolcular için kabin içi gerekli güvenlik önlemlerinin 

alınması gerekmektedir. Platforma iniş olması durumunda yolcuların kabin içerisinde sabit 

kalmasını sağlayacak yöntemler geliştirilebilir. Pilotluk eğitiminde de bu durumla ilgili 

gerekli teorik ve pratik bilgiler verilmesi gerekmektedir. Proje hayata geçirildiğinde 

çıkabilecek problemlerden biri uçağın platforma yerleşmesindeki zorluk olabilir. Bunun için 

B planı olarak daha gelişmiş ve daha fazla sensör kullanarak senkronizasyonun en üst 

seviyeye yükseltilmesi sağlanabilir. 

 

10. Proje Ekibi                Takım Lideri: Cüneyt YÜMER 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Cüneyt YÜMER  

(7.sınıf öğrencisi) 

Proje fikri geliştirme, 

tasarım ve kodlama 

Manisa Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Havacılık ilgisi, 

uçak tasarımı  

İsmail ÇEŞMECİ 

(7.sınıf öğrencisi) 

Tasarım ve kodlamada 

destek  

Manisa Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Havacılık ilgisi, 

uçak tasarımı  

Selman ÜLKER 

(Fen Bilimleri Öğrt.) 

Öğrencilere rehberlik 

etme, destek olma 

Manisa Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Model uçak 

eğitmeni 
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