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ÜÇERPERTEK (UÇARPERTEK)  Üç Pervaneli ve Üç Tekerlekli Uçan 

Araba 
 

Bu projede kısıtlar ve teknolojik gelişmeler gözönüne alınarak hafif bir uçan araba tasarımı 

yapılmıştır. Uçan arabalarda en önemli kısıt arabaların ağırlığı ve pillerin kapasitesidir. 

Arabanın hafif olabilmesi için ilk önce bir tekerlekten tasarruf edilmeye gidilmiştir ve 

normalde bir arabanın uçabilmesi için pervanelerin ters etkilerini yok etmek için çift olarak 

tasarım yapılması gerekirken 3’lü pervaneler ile daha hafif bir uçan araba tasarımı yapılması 

planlanmıştır.  

 

GİRİŞ 
 

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte ulaşım araçları da bu gelişimden etkilenmiştir. Fosil 

yakıtla çalışan arabalar yakın gelecekte elektrikli araçlarla dönüşüme girecek ve bu dönüşüm 

sırasında geliştirilen yeni piller ve motorlar sayesinde arabalar hafifletilerek uçmaları da 

sağlanacaktır. Arabaların uçması sağlandığında çağımızın en büyük problemi olan trafik 

sorununa da çözüm sağlanmış olacaktır. Bu projede kısıtlar ve teknolojik gelişmeler gözönüne 

alınarak hem karada hem de havada gidebilen Uçan Araba tasarlanacaktır. 

1 Tasarım Genel Tanımı  

 

Bu projede kısıtlar ve teknolojik gelişmeler gözönüne alınarak hafif bir uçan araba tasarımı 

yapılmıştır. Uçan arabalarda en önemli kısıt arabaların ağırlığı olduğundan arabanın hafif 

olabilmesi için 3 tekerlekli olması ve arabanın uçmasını sağlanabilmesi için de yine 3 

pervaneli yapılması planlanmıştır. Gövdenin de hafif olabilmesi için karbon fiber, poli kargon 

vb ürünlerin kullanılması planlanmıştır. Uçan arabalarda en önemli kısıt ağırlık olduğundan 

araba senaryoya da uygun olarak bir kişilik olarak tasarlanacaktır. Eğer kişi sayısı artarsa 

buna bağlı olarak arabanın tüm elemanlarında yeni ağırlığa göre gerek duyulacak birimlerde 

artış yaşanacağından başlangıç olarak uçan arabanın tek kişilik yapılması çok önemlidir. Uçan 

arabanın yolcu dahil 200-250 kg arasında olması hedeflenmektedir.  Bunun için gerekli ileri 
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teknoljik ürünler; Li-po piller, hafif ve güçlü motorlar, kontrol devreleri, gövdenin hafif 

olabilmesini karbon fiber, poli kargon vb ürünlerin kullanılması sağlayacaktır. Arabanın 

ağırlık kısıtını aşmayacak şekilde mümkün olan yerlerine saydam ya da esnek güneş panelleri 

yerleştirilerek enerji verimliliği arttırılmaya çalışılacak ve doğa dostu bir araba olması 

sağlanacaktır. Arabanın uçuş esnasında güvenli bir seyirin sağlanabilmesi için; 

 Kontrol sistemleri yedekli olacak,  

 Piller paylaşımlı çalışacak şekilde gruplardan oluşacak ve arıza durumunda arızalı 

grup devre dışı bırakılacaktır, 

 Uçuşu sağlayacak motorlardan biri veya birkaçı arıza durumuna geçmesi durumunda 

acil inişi sağlayacak sistem, 

 Uçuş esnasında diğer uçan arabalarla çarpışmayı engelleyecek çarpışma önleyici 

sistemden oluşacaktır. 

2 Tasarım Görselleri 
 

Tasarımın görselleri aşağıda Şekil 1, 2, 3 ve 4’te verilmiştir. Tasarımın SketchUp tasarım 

çizimi Ek-1’de verilmiştir 

 

Şekil 1 Tasarlanan Uçan Arabanın Önden Görünüşü 
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Şekil 2 Tasarlanan Uçan Arabanın Yandan Görünüşü 

 

 

Şekil 3 Tasarlanan Uçan Arabanın Arkadan Görünüşü 
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Şekil 4 Tasarlanan Uçan Arabanın Üstten Görünüşü 

 

 

3 Tasarımın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 
 

Tasarlanan uçan araba aşağıdaki faydaları kullanıcıya sağlayacaktır: 

 Uçan araba elektrikle çalışacağı ve kullanılan elektriğin bir kısmının kullanılan güneş 

panalleri ile sağlanacağından dolayı çevre dostu bir araba olacaktır. 

 Hafif ve sağlam olacağından kullanıcıya güvenlik açısından da fayda sağlayacaktır. 

 Uçan araba hem havada hem de karada gidebileceğinden dolayı  karada yol aldığında 

elektrik enerjisiyle çalışacağından ulaşımını ucuza sağlayacaktır. 

 Üç  tekerlekli ve 3 pervaneli olmasından dolayı kendine özgü diğer uçan arabalardan 

farklı bir tasarıma sahip olacaktır. 

 Arabaların uçmaya başlamasıyla yüksek maliyetli otoyol yapımına gerek 

kalmayacaktır (özellikle köprüler, viyadükler ve tünellerin yapımına gerek 

kalmayacaktır). 
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4 Tasarımın Özgün Yönleri 
 

Üçerpertek ana sistem olarak 3 tekerlekli hafif bir araba ve uçmasını sağlayacak 3 motorlu 

uçuş sisteminden oluşacaktır. Üç tekerlekli  araba, elektrikli motor, batarya, gövde , kontrol 

sistemi, çarpışma önleyici sistem, otomatik çarpışma önleyici sistem, fren sistemi ve 

direksiyon sistemi gibi alt sistemlerden oluşacaktır. Fırçasız motorların  gücü  uçan arabanın 

güvenilir ağırlığını kaldıracak şekilde ve hem arabanın motorunu hem de pervanelere bağlı 

uçmayı sağlayacak fırçasız motorları besleyecek li-po piller de en az 15 dk arabayı uçuracak 

ve 75 dk’da yolda gitmesini sağlayacak  kapasitede olacak şekilde tasarlacaktır. Uçmayı 

sağlayacak motorların güvenilir ağırlık toplamları değeri en az 300 kg olacak şekilde fırçasız 

yüksek akımlı motorlar kullanılacaktır. Uçmayı sağlayacak motorlarla birlikte bu motorlarla 

uyumlu pervaneler kullanılacaktır. Kontrol sistemi hem arabanın karada gitmesi için hem de 

uçar durumda iken araba kontrol edecek sistemden oluşacaktır. Arabanın gövdesi hafif ve 

sağlam meteryalden yapılacaktır. Bunun için karbon fiber ve poli karbon meteryallerin 

kullanılması düşünülmektedir. 

Tasarımın en özgün yönleri üç tekerlek ve üç pervaneden oluşmasıyla beraber yedekli ve 

paylaşımlı çalışma yapısı ve yüksek uçuş güvenliğini sağlamak için kullanılacak sistemlerdir. 

 

 

Şekil 5 Tasarlanan uçan araba ÜÇERPERTEK 
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5 Kullanıcı Güvenliğinin Sağlanması 
 

Kullanıcı güvenliğinin sağlanması için güvenilir uçan arabalar ve bunların uçuş esnasında 

kontrolünü sağlayacak bir otoritenin olması gerekmektedir. Kurulacak bir otorite ve bunları 

destekleyecek kanunlar ile uçuş kurallarının belirlenmesi gerekmektedir ve tüm uçan arabalar 

bu kurallara uygun olacak şekilde üretilmelidir. Örneğin uçan arabaların İstanbul’da sadece 

deniz üzerinde kullanılmasına izin verilecek bir karar alınabilir ve üreticiler ya da tasarımcılar 

da buna özgün güvenlik paketleri geliştirirler. Uçuş esnasında da hava trafiğinin zamanla 

artması aynı uçakların kullandığı gibi uçan arabalar için de hava koridorlarının olması ve 

sadece bu koridorlarda uçulmasına izin verilmesi hava trafiğinde oluşabilecek güvenlik 

açıklarının kapanmasında etkili olabilecektir.  

5.1 Üçerpertek Acil İniş Sistemi 
 

Üçerpertek’te uçuş modunda iken eğer bir arıza oluşursa acil inişi sağlayacak otonom acil iniş 

sistemi olacaktır. Acil bir iniş gerektiğinde sistem inilebilecek en yakın ve güvenli ortamı 

tespit ederek ya da daha önceden  otoritelerin belirlediği acil iniş alanlarına inişi 

sağlayacaktır. Önceden otoriteler tarafından belirlenecek acil iniş alanlarında havaalanlarında 

kullanılan otomatik iniş sistemlerine benzer bir sistem de yerleştirilebilir.  

Tasarladığımız uçan arabada bazı sistemler çift olup gerektiğinde yedekli çalışacak şekilde 

tasarlanacaktır. Örneğin kontrol kartında bir arıza olduğunda hazırda bekleyen yedek 

(standby) kontrol kartı hemen aktif olup kontrolu ele alacaktır. Ayrıca en ekstrem durumlar 

için manual uçuş modu olacak ve uçan arabanın kullanıcısı pilot uçuşu kontrol edecektir. 

Piller de gruplardan oluşacak olup bir grupta arıza olması durumunda devre dışı kalması 

sağlanacaktır.  

Motor arızası olması durumuna karşılık acil inişin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde 

jiroskop veya jiroskopların devreye girmesi ile uçan arabanın dengede kalması sağlanacaktır. 

5.2 Uçan Arabaların Çarpışmasını Önleyici Sistem 
 

Uçakların uçuş esnasında çarpışmasını engellemek kullanılan TCAS 

(https://www.skybrary.aero/index.php/Airborne_Collision_Avoidance_System_(ACAS), 

2019) sistemine benzer bir uçan arabaların çarpışmasını önleyici bir sistemin uçan arabalara 
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ve bu sistemden gelen verileri  işleyen yer istasyonundan oluşacaktır. Yer istasyonu tüm uçan 

arabaların konumlarını takip edecek ve tüm arabaların güvenli uçuş mesafelerini koruması 

için hatalı olan ve risk altındaki uçan arabaları uyaracaktır. Bu sistemin işe yarayabilmesi için 

tüm uçan arabalarda çarpışma önleyici bir sistemin olması gerekmektedir. 

5.3 Otomatik Çarpışma Önleme Sistemi 
 

Otomatik çarpışma önleyici sistem uçan arabaların güvenli uçuş mesafelerini koruması için 

tasarlanmış bir sistem olacak ve otoritenin vereceği karara göre her uçan araba için zorunlu 

hale getirilebir olmalıdır. Bu sistem uçan arabaların hız, yükseklik ve aralarındaki mesafeleri 

ölçerek güvenli mesafiyi uçuş esnasında korumayı sağlayacak ve gerektiğinde devreye girerek 

uçan arabanın hız, yükseklik ve mesafesini otomatik olarak değiştirerek güvenli uçuşu 

sağlayacaktır. Güvenli uçuş mesafeleri (uçan arabalar arası yükseklik ve doğrusal uzaklık 

gözönüne alınmaladır) uçakların güvenli uçuş mesafeleri baz alınarak uçan arabalar için de 

hesaplanabilir. 

 

6 Tasarımın Özgün Yönleriyle Senaryoyu Uygulama Metodu 
 

Senaryoda uyulması gereken hususlar şartnamede verilmiş olup (Teknofest İstanbul, 2019) bu 

tasarım ile kullanılacak senaryo sırasıyla aşağıdaki gibi olacaktır; 

1) Uçan arabanın sahibi A şehrinden B şehrine bir toplantı için gidecek. Toplantı saat 

10.00’da gerçekleşecek olup yola çıkmadan önce saat 8.30 gelecek dokümanları 

alması gerektiği için dökümanlar geldiğinde saat 08:30’da A şehrindeki evinin -2. 

katındaki araç parkında yer alan 2.60 x 5.50m boyutundaki park alanından çıkarak 7m 

genişliğindeki yolu izleyerek caddeye çıkacaktır. Caddeye çıkış süresi maksimum 1 

dk. olacaktır. 
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Şekil 6 Uçan arabanın caddeye çıkışı 

2) Gidiş geliş bölünmemiş yol şeklindeki caddede azami hız 30 km/saat olacak şekilde   

caddede trafikte 5 km yol alarak 10 dk.’da nehir kıyısına ulaşacaktır. Toplam süre 11 

dk. 

               

3) Nehir üzerinde en yakın köprü 15km uzaklıkta ve köprüye kadar hız sınırı 30 km/saat 

olduğundan dolayı toplantıya geç kalmamak için 60 m açıklığındaki nehri ve 

devamında yer alan, 30 m yükseklikte ağaçların bulunduğu, 1 km derinlikteki, yol 

olmayan sık ormanlıktan güvenli uçuş yüksekliği 35 m olacak şekilde 2 dk’da geçiş 

yapılarak ormanın bittiği yerde bulunan B şehri çevre yoluna ulaşılacaktır. Toplam 

süre : 13 dk. 

 

4)  Çevre yolunun 15. km’sinde yeralan şehir merkezine giden yol ayrımına kadar 70 

km/saat hız ile çevre yolunda karadan 13 dk’da gidilecektir. Toplam süre : 26 dk. 

 

5) Çevre yolundan şehir merkezindeki varış noktasına uzaklık 20 km fakat son 10 km 

şehir trafiğinde seyretmek gerekiyor ve saat 09.00 - 12.00 arasında ilerleme hızı 
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ortalama 5 km/saat olacağından ilk 10 km 70 km/saat ile çevre yolundan 9 dk’da 

gidilecektir. Toplam süre : 35 dk. 

 

6) Çevre yolundan şehir merkezine gidişte 20 km’lik bölümün ikinci 10 km’nin ilk 7 

km’sini 15 m yükseklikten uçarak 70 km/saat hızla 10 dk’da şehir merkezine 3 km 

kala çevre yoluna iniş yapılacaktır. Toplam süre : 45 dk. 

 

7)  Çevre yolunda kalan 3 km’lik yol karadan 5 km/saat hızla 36 dk’da B şehrinde 

varılacak yere gidilecektir. Toplam süre 81 dk. 

 

8) Uçan arabanın sahibi kalan 9 dk’da arabasını park alanında arabayı 90 derece park 

açısıyla geri geri giderek park edip  ofisine gidecektir. Toplam süre : 90 dk. 

 

Şekil 7 Uçan arabanın otoparka park edilmesi 
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Uçan arabanın sahibinin 90 dk.’da toplantıya yetişmesiyle senaryo ugulama modeli 

tamamlanmış olacaktır. Senaryonun tüm adımlarıyla ilgili çizimler Ek-2’de verilmiştir. 

7 Çok Sayıda Uçan Arabanın Aynı Bölge Üzerinde Eş Zamanlı Olarak 

Güvenli Bir Şekilde Görev Yapabilirliği 

 

Çok sayıda uçan arabanın aynı bölge üzerinde eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde görev 

yapılabilmesi için uçan arabaların uçuş esnasında kontrolünü sağlayacak bir otoritenin olması 

gerekmektedir. Kurulacak bir otorite ve bunları destekleyecek kanunlar ile uçuş kurallarının 

belirlenmesi gerekmektedir ve tüm uçan arabalar bu kurallara uygun olacak şekilde 

üretilmelidir. Uçuş esnasında hava trafiğinin zamanla artması aynı uçakların kullandığı gibi 

uçan arabalar için de hava koridorlarının olması ve sadece bu koridorlarda uçulmasına izin 

verilmesi hava trafiğinde oluşabilecek güvenlik açıklarının kapanmasında etkili olabilecektir. 

Uçaklarda kullanılan çarpışma önleyici sistemler (TCAS) uçan arabalarda da kullanılması 

zorunlu hale getirilmelidir. Bu sistem ile tüm uçan arabaların konumları (yükseklikliği dahil) 

takip edilmiş olup uçuş güvenliği sağlamak amacıyla gerekli tüm uyarıları ve önleyici 

işlemleri yapacaktır. Uçan arabalar otonom uçuş özelliğine de sahip olmalıdırlar. Uçuş 

güvenliğini ihlal eden uçan arabalar otomatik olarak otonom uçuşa geçmelidirler, bunu 

yapabilmeleri için çarpışma önleyici sistemden gelen tüm uyarılar dikkate alınmalı ve uçan 

arabalar bu uyarıyı yerine getirecek şekilde üretilmelidir. Aksi halde en ufak bir hatada çok 

büyük kazaların oluşmasına neden olabilir. 

8 Ön Tasarım Raporu Revizyonları 
 

Ön tasarım raporunda ön elemeyi geçerken aldığımız puanlar gözönüne alınarak her maddede 

güncellemeler yapılmış ve eksik tarif edilen hususlar ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışılmıştır. 

Tüm bu revizyonlara ilaveten uçuş güvenliğinin daha iyi sağlanabilmesi için uçaklarda 

kullanılan Trafik Çarpışma Önleme Sistemi – TCAS uçan arabalar için de bir çözüm 

olabileceği üzerine ilgili maddede düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca uçan arabalarda uçuş 

trafiğinde diğer bir uçan arabaya belirli bir mesafede yaklaşınca otomatik devreye girip 

güvenli uçuş mesafesini sağlayabilecek bir sistemden de bahsedilmiştir. Tasarlanan uçan 

araba resimleri rapora ilave edilmiş ve senaryoda 2 resim sınırından dolayı diğer resimler ve 
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tasarım SketchUp dosyaları sisteme ayrıca yüklenmiştir. Tüm bu revizyonlar sonucunda 

sonuç kısmında da revizyona gidilmiştir. 
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SONUÇ 

 

Bu projede kısıtlar ve teknolojik gelişmeler gözönüne alınarak hafif bir uçan araba tasarımı 

yapılmıştır. Uçan arabalarda en önemli kısıt arabaların ağırlığı ve pillerin kapasitesi 

olduğundan hafif uçan araba tasarımı yapılmıştır. Arabanın hafif olabilmesi için arabanın 3 

tekerlekli olması planlanmış ve buna uygun olarak da arabanın uçması için 3 pervaneli çift 

motordan oluşan bir düzenek tasarlanmıştır. Uçan arabada saydam veya yarı esnek (hafif 

olduğundan tercih edilebilir) güneş panelleri kullanılarak doğa dostu uçan araba tasarlanmış 

olmaktadır. Tasarım, şartnamede belirtilen senaryoya uygun olarak yapılmıştır. Uçan araba 

trafiğinin artmasıyla uçuş güvenliği çok önemli hal alacaktır. Uçan arabalarda uçuş güvenliği 

için acil iniş sistemi, çarpışma önleyici sistem ve otonom çarpışma önleyici sistemlerin 

kullanılmasıyla uçan arabalarda uçuş güvenliğini maksimize edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 

yedekli kontrol sistemi (arıza durumunda diğer kontrol sistemi yönetimi devir alacaktır) ve 

paylaşımlı pil gruplarıyla arabanın uçuş esnasında güvenli bir şekilde çalışmasını 

sağlayacaktır. Hızla gelişen teknoloji çağında yakın bir gelecekte uçan arabalar günlük 

hayatta kullanımımız için yerini alacaktır. Bununla birlikte yeni bir otorite ve uçuş kuralları 

için yeni yasalar çıkarılması gerekecektir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edilebilmesi 

için de kurumların ve devletin ARGE’ye destek vermesi gerekmektedir. 
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EKLER 

1. Tasarımın SketchUp dosyası 

2. Senaryoda yeralan adımların çizimleri (PDF dosyaları) 
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