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1. Tasarımın Genel Tanımı 

 
Uçan arabamızın adı Toygun’dur. Toygun, Türk mitolojisinde beyaz ve çakır renkli 

doğan kuşlarına verilen isimdir. Bu isimin, aracımızın Türk mühendislik ve tasarım 

ürünü olduğunu belirttiğini düşündüğümüz için koymuş bulunmaktayız. 

 
 

Toygun, iki (2) adet kanadın üzerinde bulunan, sağ tarafta dört (4) ve sol tarafta dört 
 

(4) adet olmak üzere toplamda sekiz (8) adet rotordan ve bir (1) adet kabinden oluşan, 

X8 multikopter diziliminde, aynı rotorların etrafında bulunan tekerlekler sayesinde 

binek araç özelliğine ve beşinci (5.) seviye tam otonom sürüş teknolojisine sahip, 

elektrik gücü ile çalışan tek kişilik uçan arabadır. 

 
 

Araç, hafifliğin ve enerji tasarrufunun sağlanması için tek kişilik tasarlanmıştır. Araç, 

çevreci ve kullanımı ile aynı oranda üretimi de artan bir enerji türü olduğu için elektrik 

enerjisi ile çalışmaktadır. Araç tasarlanırken işlevsellik, kompakt tasarım, şehir içi 

kullanım ve enerji tasarrufu ilkelerine bağlı kalınmıştır. 

 
 

Araç, bir (1) adet kabin ve iki (2) adet kanat olmak üzere üç (3) ana kısımdan oluşur. 

Aracın kabin kısmı aracın ortasında, kanatlar ise bir (1) adet sağda ve bir (1) adet solda 

bulunur. Kabinin ön tarafı geniştir ve arkaya doğru daralır. Kabin, bir insanın oturarak 

seyahat etmesine imkan verebilmesi için derin bir şekilde tasarlanmıştır. Kabin önünde 

kapı görevi gören geniş bir cam ve açılır-kapanır rampa vardır. Kapı görevi gören geniş 

cam ile rampa arasında aracın farları bulunmaktadır. Farlar iki (2) adet şerit çizgiden 

oluşur ve aracın yanlarına doğru uzanarak devam eder. Kabinin arka kısmında geniş bir 

akrilik cam bulunmaktadır. Kullanıcının seyir esnasında çevreyi görebilmesi için ön ve 

arka camın yanı sıra her iki yanda da yan camlar bulunmaktadır. 
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Aracın kabini seyir halinde sürtünmeyi azaltması için aerodinamik standartlar göz 

önünde bulundurularak tasarlanmış olup, aracın yanlarında hava akışını sağlayacak iki 

(2) adet şerit bulunmaktadır. 
 
 
 

Kabin içerisinde kullanıcının oturması için bir koltuk, araca komut vermesi için açılıp 

kapanabilen bir tablet ve eşyalarını koyabilmesi için bagaj alanı mevcuttur. Aracın 

engelliler için yapılan versiyonunda ise engelli kişinin sandalyesi ile beraber araca 

binebilmesi için koltuk bulunmaz. Kişi, araca binmek için öncelikle cam kapının ve 

rampanın pistonlar yardımıyla açılmasını bekler ve eğilmeye gerek kalmadan araca 

binebilir. 

 
 

Aracın kanat kısımları, çatal şeklinde olup kabine sağlam bir kol yardımıyla 

tutunmaktadır. Çatalın her ucunda aracın karada seyretmesi için iki (2) adet ince yanaklı 

tekerlek, tekerleği tutabilmesi için sağlam ancak hava akışını sağlayabilmesi için ince 

yapılı jantlar, aracın havada seyredebilmesi için farklı tekerleklerin içine 

konumlandırılmış iki (2) adet pervane, tekerlek ve pervaneleri döndürmek için iki (2) 

adet rotor ve tüm bu sistemlerin düz bir şekilde tutunabilmesi ve rotorların 

hareketlerinin pervane ve tekerleklere aktarılabilmesi için de şaft sistemi 

bulunmaktadır. Çatalın diğer ucunda ise sistemin simetriği kullanılmıştır. Aracın 

kanatları, karbonfiber malzemesinden yapılmış olup kendi ekseni etrafında dönebilen 

bir silindire tutunmaktadır. Araç karada seyrederken kanatlar yere dik, uçuş moduna 

geçtiğinde ise yere paralel hizalanır. Bu sayede araç karada iken tekerlekler zemine 

temas ederek gidebilir ve uçuş modunda pervaneler zemine paralel hizalanıp uçuş 

sağlanabilir. 
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Araç, tam otonom bir araç olup, karadan ve havadan seyredeceği rotayı kullanıcının 

koordinatları girmesinin ardından kendisi belirler. Araç bu yeteneği içerisinde bulunan 

yapay zeka destekli denetleyici ve tüm çevreyi 360° algılayabilen gelişmiş sensörler 

sayesinde kazanmıştır. Yapay zeka temelli denetleyici, aracın hızlı bir şekilde karar 

vermesini, etrafındaki tüm objeler, diğer araçlarla iletişime geçmesini ve aracın 

üzerindeki sensörlerin çevreyi en doğru şekilde tanımlamasını sağlar. Bu sayede araç 

herhangi bir sorun ile karşılaşmadan trafikte seyredebilir.12,13 

 
 
 

2. Tasarımın Alt Sistemleri ve Bileşenleri 
 

2.1 Şasi 
 

Tasarımda kullanılan araç şasi tipi monokok şasidir. Şasi malzemesi aracın ağırlığını 

azaltması, titreşimi sönümlemesi ve mukavemetini arttırması sebebiyle karbon fiber 

malzemeden yapılmıştır. 

 
 

2.2 Motor 
 

Toygun’un maksimum kalkış ağırlığı 300 kg olacağı için, güçlü motorlar 

kullanılacaktır. Toygun’u üzerinde 20 KW güce sahip, 8 adet motor bulunacaktır. Bu 

motorların, üzerlerindeki 29 inç pervanelerle birlikte, motor başı 75 Kg (720 N), 

toplamda yaklaşık 600 Kg’lık bir itkiye sahip olmaları hedeflenmiştir. Aracın 

ağırlığının iki katı itki hedeflenmesinin sebebi, aracın kötü hava koşullarına, kullanıma 

veya öngörülemeyen sebeplere bağlı bileşen arızalarının sebep olacağı etkileri en aza 

indirgemek ve her koşulda aracın seyre güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. 
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Toygun üzerindeki motorlar düşük Kv (Volt başına RPM) değerlerine sahip olacaktır 

(30-75 Kv) ve böylece, ihtiyacı olan 8000-10000 RPM değerlerini sağlarken normalde 

yüksek Kv değerine sahip motorlarda çıkacağı gerilim seviyelerine çıkmayacak, 

üzerindeki bataryaların verebileceği güvenli gerilim seviyelerinde arzu edilen RPM 

değerlerini sağlayacaktır. 

 
 

Bu motor, en üst seviye teknoloji ürünü bir motor olacaktır. Bu büyüklükte ve ağırlıkta 

bir aracı kaldırmak için gerekli torku verebilecek kadar güçlü, hafif ve stabil bir 

motordur. Yüksek seviye gerilim ve akıma uzun süre dayanıklı, maksimum güçte 

çalıştığında aracı etkileyecek sıcaklıklara çıkmayan ve rahatsız edici seviyede ses 

çıkarmayan bir motordur. 

 
 

Toygun üzerinde kullanılması düşünülen motorların benzerleri günümüzde 

üretilmektedir. Şekilde görülen T-Motor adlı şirketin ürettiği yüksek güçlü U15XL 

KV38 modeli buna örnektir. (Şekil 1) 

 
 

(Şekil 1) 
 

U15XL KV38, 150mm çap, 86mm genişlik ve 4,408 Kg ağırlığa sahiptir. U15XL 

KV38 üzerinde 52 inç pervaneler ile yapılan testler göstermektedir (Şekil 2). Söz 

konusu motor ile 83,5 Kg ağırlığa kadar itki sağlanabilmektedir. 
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(Şekil 2) 
 
 
 

Günümüzde bu seviyede motorların üretimleri ve AR-GE çalışmaları devam 

etmektedir. Hem tarımsal hem de endüstriyel amaçlar için üretilen yük droneları, bu tip 

ağır yük taşımaya elverişli yüksek tork sağlayabilen motorlara ihtiyaç duymaktadır. 

Örneğin Airboard adlı şirketin ürettiği tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş bu 

multikopterin (Şekil 3) boş ağırlığı 80 Kg’dir ve taşıdığı ilaç tankıyla birlikte 

maksimum kalkış ağırlığı 180 Kg’ye ulaşmaktadır. Bu multikopterde gücü 8 KW’ye 

ulaşan motorlar kullanılmaktadır. 
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(Şekil 3) 
 
 
 

İlerleyen yıllarda motor teknolojisinin daha da gelişmesi, Toygun’un ihtiyacı olan gücü 

daha hafif ve daha küçük motorlarla sağlaması, aracın üretilebilirliğini artıracaktır. 

Elektrik enerjili araçlara talebin artması (Şekil 4), beraberindeki batarya ve motor başta 

olmak üzere diğer bileşenlerin de yıllar geçtikçe daha verimli olmasını sağlayacaktır. 

16,19 
 
 
 
 

 
 
      (Şekil 4)
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2.3 Uçuş Kontrolörü ve Denetleyici 
 

Araçta tam otonomluğu sağlayacak yeni nesil AI destekli işlemci (örn. Intel® 

Nervana™ Neural Network Processor) kullanılacaktır. Aracın bütün yönetimi bu 

denetleyici tarafından yapılacaktır. Sensörler ve haritalandırma sistemleriyle algıladığı 

çevresine göre karar alacak ve bu çevrede bulunan diğer araçlar ve IoT temelli unsurlar 

ile iletişime geçerek güvenli bir uçuş sağlayacaktır. Araç en yukarıda da bahsedildiği 

üzere V2X, wifi, LoRaWAN, Sigfox vb. protokoller kullanacak ve etrafındaki benzer 

sistemleri kullanan diğer otonom araçlarla haberleşecektir. Bu özelliği ile en yeni 

sensör ağı teknolojilerini kullanacak ve güvenli bir seyri garantileyecektir. 

 
 

Makine öğrenmesi tekniklerini kullanacak olan işlemci, batarya yönetim sistemini, IoT 

iletişimini ve diğer telemetri ünitelerini, araç içi sistemleri, entegre ethernet, CAN ve 

LIN Bus kontrolörlerinin yönetimini, Dopler radarı ve LiDAR gibi görüş bazlı alt 

sistemlerini ve elektrik motorlarının kontrolünü eşzamanlı olarak yüksek hızda 

yapabilecek ve yönetebilecek işlem hızına sahip olacaktır. Bu sistemler sayesinde araç 

stabil ve güvenli bir şekilde seyir edecektir. 
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     (Şekil 5) 

 
 

Otomotiv sektöründe kullanılan AI temelli işlemcilere yatırımın artması ve bu 

sektörün giderek büyümesi, Toygun’un piyasaya çıkması için gerekli süre göz önüne 

alındığında oldukça önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalara göre (Şekil 5), 

önümüzdeki yaklaşık 5 yılda otonom sürüş için geliştirilen AI işlemcilerinin pazar 

hacminin gittikçe büyüyeceği öngörülmektedir. 20 
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(Şekil 6) 
 
 
 

2.4 Pervaneler 
 

Araçta karbonfiber malzemeden yapılmış pervaneler kullanılacaktır. Pervaneler, aracın 

tekerleklerinin iç kısmına dikey olarak konumlandırılacaktır. Araç karada seyir 

esnasında iken motorlar sadece tekerlekleri çalıştırır. Araç uçuş esnasında iken motorlar 

sadece pervaneleri çalıştırır. Bu sayede pervaneler sadece uçuş esnasında iken çalışmış 

olur. 

 
 

Toygun için en uygun pervaneler aerodinamik formüller ile hesaplanmıştır. Araçta 

kullanılacak pervaneler aracın en uygun hızda seyretmesi, güvenli seviyede akım 

çekmesi, pervane başına yeterli itkiyi (73,42 kg/720 N) sağlamasını amaçlamıştır. Bu 

itkiyi kullanılacak motorların sağlayabileceği RPM’ler elde edilmesi için 4 bıçaklı 8 

adet 29 inch (73,66 cm çaplı) pervaneler seçilmiştir. 

Kullanılan formül, aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
 

15 
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2.5 Tekerlekler 
 

Toygun, Michelin marka yeni nesil hava basıncı gerektirmeyen plastik tekerlekler olan 

UPTIS modelini kullanılacaktır. Bu tekerlekler aracın ağırlığını düşürüp aynı zamanda 

her yıl yaşanan 200 milyon lastik patlaması sorununu ve lastik hava basıncı kontrolünü 

ortadan kaldırdığı için güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi sağlayacaktır. Tekerleğin 3 

boyutlu yazıcılar ile üretilebiliyor olması üretimi kolaylaştırıp maliyeti azaltmaktadır. 

Ek olarak aracımızın çevreci karakterine de uyum sağlayan bu tekerlekler, hurda lastik 

sayısında ve lastik üretiminde kullanılan hammadde ve enerjinin miktarında azalma 

sağlayacaktır. Üretici firma olan Michelin, General Motors ile gerçekleştirdiği ortak 

proje ile beraber sürdürülebilirliğe de faydalı olan bu tekerleklerin 2024 yılından 

itibaren kullanılabileceğini belirtmiştir. 

 
 

2.6 Batarya ve Güç Sistemi 
 

Toygun’un tüm sistemlerinin enerjisi aracın alt kısmında bulunan yenilikçi bataryalarda 

depolanacaktır. Batarya sisteminin kapasitesi 685,9 Ah olup, sahip olduğu toplam 

elektriksel enerji 133,9 KWh’dir. 

 
 

Toygun’da kullanılacak olan bataryalar yüksek yoğunluklu ve verimliliği yüksek 

bataryalardır. Yapılan araştırmalar, önümüzdeki 10 yılın batarya teknolojisi açısından 

çok büyük gelişmelere şahit olunacak bir zaman dilimi olunacağını belirtiyor. 

 
 

Şu anda dünyanın en büyük Lithium Ion üretim fabrikasına sahip olan “Tesla”nın son 

çıkardığı araç olan “Model 3”de kullandığı Panasonic 2170 Lithium Ion bataryalar, 

yaklaşık 250 Wh/kg kapasiteye sahiptir. Lithium Ion bataryaların önümüzdeki yıllarda 
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500 Wh/kg kapasiteye ulaşması bekleniyor. (Şekil 6) Ancak Toygun’un ihtiyacı olan 

enerji yoğunluğunun 1000 Wh/kg seviyelerinde olduğu düşünülürse, Toygun’da 

kullanılacak bataryaların daha ileri teknolojiye sahip yüksek yoğunluklu bataryalar 

olması gerekmektedir.14 

 
 

(Şekil 7) 
 

Bu nedenle Toygun’da kullanılması düşünülen batarya teknolojisi Lityum İyon’dan 

farklı kimyasal içeriğe sahip olan “Solid State Battery” teknolojisidir. Bu teknolojiye 

sahip bataryaların daha yüksek yoğunluğa sahip olmaları beklenmektedir. Birkaç yıl 

içerisinde Innolith firmasının, 1000 Wh/Kg kapasiteli Lityum temelli Solid State 

bataryaları piyasaya çıkaracağı beklenmektedir. 

 
 

Toygun’un hem hava hem kara aracı olması ve kara araçlarından daha yüksek 

seviyelerde enerji tüketeceği göz önünde bulundurulursa, ilerleyen bu batarya 

teknolojisi ve 2020’lerin sonuna doğru çıkması beklenilen bu yüksek kapasiteli 

bataryalar, Toygun’un tahmini üretim tarihleriyle örtüşmekte ve Toygun’u geleceğe 

uygun bir araç haline getirmektedir. 
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Toygun bataryasında depoladığı enerjiyi, farklı batarya modüllerine ve ünitelerine 

bölerek denetleyici tarafından ayrı ayrı denetlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. 

Böylelikle modüllerden herhangi birinde meydana gelebilecek bir sorun bütün enerji 

sistemini etkilemeyecek ve herhangi bir sorun çıkması durumunda diğer modüller 

aracın sağlıklı bir şekilde seyre devam etmesini ve uygun bir noktaya inmesini 

sağlayacaktır. 1,2,3 

 
 

2.7 Seyrüsefer Sistemi 
 

Toygun, kullanıcının belirlediği destinasyona, otonom bir şekilde gitmek üzere 

tasarlanmıştır. Toygun içindeki kullanıcı, gitmek istediği konumu belirler ve araç 

uygun rotaya internet altyapısı sayesinde ulaştığı güncel trafik, hava ve diğer durum 

bilgilerini derleyerek karar verir. 

 
 

Toygun, bünyesinde barındırdığı IMU, GPS ve Altimetre sistemlerini Kalman Filtresi 

18ile bütünleştirerek konumunu belirler ve rotasını bu bilgilere göre oluşturur. Ayrıca 

Toygun diğer sensörlerinin yardımıyla bu bilgileri devamlı doğrulamaktadır. Basınç 

sensörü, odometre, LiDAR, Stereo Vision gibi sistemlerle maksimum doğrulukta 

konumunu belirler. 

 
 

Toygun seyir sırasında rotasını devamlı kontrol etmekte ve rotası üzerinde herhangi bir 

engel olmadığından yardımcı sistemlerle emin olmaktadır. Eğer rotası üzerinde başka 

bir araç varsa Toygun kendi konumunu paylaşır ve karşıdan gelen konum bilgilerine 

göre de rotasını günceller. Toygun güvenli bir seyir için rotası üzerinde iletişime açık 

her unsurla iletişime geçer ve rotasını en güvenli, engelsiz ve kısa yola değiştirir. 
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Toygun iletişim sistemleri ile tespit edemediği engelleri, seyre engel olmaması için, 

LiDAR, SLAM, Stereo Vision gibi sistemlerle tespit eder ve en uygun aksiyonu alır. 

 
 

Toygun’un içindeki kullanıcı, varış noktasını araç içinde bulunan monitör yardımıyla 

görüntülediği ve erişim sağladığı yazılım ile belirler. Aynı yazılım seyir sırasında 

kullanıcıya, varış noktasına olan uzaklığı, anlık hız, irtifa, kalan süre, yolculuğun 

toplam süresi, hava durumu gibi çeşitli bilgileri kullanıcı dostu ve erişimi kolay arayüzü 

sayesinde ulaştırır. 

 
 

2.8 Sensörler 
 
 
 

• IMU (Inertial Measurement Unit) 
 

Toygun, ivmeölçer, jiroskop ve magnetometre ile birlikte birleştirdiği verileri, 

aracın 3 eksende dönme hareketini saptamak ve hareket yönünü belirlemek için 

kullanır. (Şekil 7) 

 
 

(Şekil 8) 
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• Barometrik Altimetre 
 

Toygun, irtifasını ölçmek için Barometrik Altimetre kullanır. Altimetre 

herhangi bir basınç seviyesine göre bulunduğu yüksekliği ölçebilen bir 

barometredir (Şekil 8). Yaygın olarak bir yüksekliği deniz seviyesine göre 

gösterir. 4 

 
 

(Şekil 9) 
 
 
 

• Hız Sensörü (Pitot Tube) 
 

Toygun, pitot tüpünü, havanın yarattığı toplam basıncı ve buna bağlı olarak 

havanın hızını ölçmek için kullanır. Özellikle hava araçlarında yaygın olarak 

kullanılır (Şekil 9) ve Toygun’un sağlıklı bir şekilde seyredebilmesinin temel 

yapı taşlarından biridir. 
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(Şekil 10) 
 
 
 

Pitot tüpü Toygun’un üzerinde hava akımının düzenli olduğu ön kısmına 

konumlandırılmıştır. 

 
 

Toygun, GPS ve hız sensörlerinden aldığı bilgiyi sürekli olarak IMU’dan gelen 

veriler ile karşılaştırır. Bu şekilde sensörlerden birinin yanlış ölçümünü düzeltir. 

Bu sayede daha hassas bir ölçüme ulaşır. 

 
 

• LiDAR, Stereo Vision 
 

Çevre algılama sensörleri ve sistemleri: LiDAR 360 Degree ve Stereo Vision 

üniteleridir. Bu sensörler, aracın koordinat düzleminde üç (3) eksende de 

çevresini 360 derece algılamasını, haritalamasını ve aracın konumunu 

doğrulamayı sağlar. Aracın her yerinde uzun menzilli görüntü algılayıcıları 

bulunur. Bunlardan biri olan LiDAR yardımlı SLAM sistemi (Şekil 10), aracın 

etrafının tamamına gönderdiği dalgalarla çevresindeki her unsurun uzaklığını 

belirler ve bu bilgileri mikro denetleyiciye gönderir. Mikro denetleyici LiDAR 
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sayesinde aracın etrafının haritasını çıkarır ve bu sayede aracın tehlikeli 

mesafede yakınında bulunan ve iletişime geçme imkanı bulunmayan bir unsurla 

aracın çarpışması engellenir. Bu sistem, aracın her ekseninde aynı şekilde 

çalışır. 11 

 
 

(Şekil 11) 
 
3. Tasarım Görselleri 

 

 
 

 
 

Görsellerin büyük boyutlarına aşağıdaki link aracılığı ile erişebilirsiniz.  

https://drive.google.com/drive/folders/1YY_9ZIDb4rKX9a_Ya2f8Mn1VsWLa6EsZ? 

usp=sharing 
 
 
 
4. Tasarım Videosu 

 
Aracın videosuna aşağıdaki link aracılığı ile erişebilirsiniz.  

https://youtu.be/gzDw5sfAblg 

https://drive.google.com/drive/folders/1YY_9ZIDb4rKX9a_Ya2f8Mn1VsWLa6EsZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YY_9ZIDb4rKX9a_Ya2f8Mn1VsWLa6EsZ?usp=sharing
https://youtu.be/gzDw5sfAblg
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5. Tasarımın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 

 
● Tam otonom sürüş özelliği sayesinde sürücü kaynaklı hataların sıfıra indirgenmesi 

● Uçabilen bir araç için olabilecek en kompakt boyutlarda tasarlanan aracın, boyutları 

sayesinde bütün büyük şehirlerde otopark sorunu yaşamadan kullanılması 

● Aracın hacminin ufak olması sayesinde ağırlıktan tasarruf edilmesine bağlı olarak 

enerji ve maliyetten tasarruf yapılması. Enerji tasarrufuna bağlı olarak da kullanım 

süresinin artması 

● Araca giriş ve çıkışın engelli yolcular tarafından rahatlıkla sağlanması 

● Aracın ön kısmında bulunan kapı sayesinde araca giriş çıkışın kolay hale getirilmesi 

● Basit ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde istenilen yere kolayca gidilmesi 

● Sürücünün konforu öncelikli olarak düşünülerek yapılan aracın iç tasarımı, sürücüye 

konforlu bir seyahat sunulması 

● Araç bataryasının değişebilir olması sebebiyle daha uzun süre ve mesafe de yolculuk 

imkanı 

● Kompakt bir araç olmasına rağmen geniş iç hacim 

● Aracın görsel olarak kullanıcının geçmişte kullandığı otomobile benzemesi ile iyi bir 

kullanıcı deneyimi 

● Aynı motorlar tarafından çalıştırılabilen tekerler ve pervaneler sayesinde maliyetten ve 

enerjiden tasarruf 

● Trafik, doğal afetler ve yol çalışmaları gibi çevresel nedenlerden dolayı karayollarının 

kullanılmadığı durumlarda dahi sorunsuz bir seyahat 

 
 
6. Tasarımın Özgün Yönleri 

 
Toygun, sahip olduğu hafif ve güçlü motorlarıyla, benzerlerinde olan büyük 

pervanelerin aksine 29 inç pervanelere, yüksek yoğunluklu ve güvenlikli bataryaya ve 

tam otonom seyrüsefer teknolojilerine sahiptir. İleri teknoloji sensörler ile 3 eksende 

360 derece yaptığı gözlemler doğrultusunda, makine öğrenmesi ile kusursuza yakın 

tespit ve karar verme yeteneği aracı benzerlerinden farklı kılmaktadır. Bu sayede 

yüksek sürüş güvenliğine, IoT konsepti ile etrafındaki her nesne ile iletişime ve bütün 

bunları kontrol eden AI temelli işlemciye sahiptir. 
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Aracımızın diğer uçan araçlara kıyasla en büyük donanım farkı, aynı motorlar sıra ile 

hem tekerlek hem de pervaneleri döndürebilmektedir. Motor, şaft sistemi ile pervane 

ve tekerleklere bağlıdır. Bu sayede tek bir motor ile iki farklı işlev gerçekleştirilir. 

Tasarımın diğer araçlardan farklı olarak birçok özelliği bulunmaktadır. Öncelikle, araç 

tasarım olarak geleceğe ait bir tasarıma sahiptir. Aracın uçabileceği ve karadan 

gidebileceği ilk bakışta belli olmaktadır. İki ana işleve ve birçok mekanik aksama sahip 

olmasına rağmen, aracın tasarımı estetik ve görsel oranlara uygun gövde tasarımına 

sahiptir. Giriş ve çıkışın aracın ön tarafında bulunan kapı vasıtasıyla yapılması kullanıcı 

için büyük kolaylık sağlamaktadır. Her yaştan insanın kolayca kullanabileceği kapı, 

standart yana doğru açılan kapılara kıyasla daha ergonomik ve kullanışlıdır. Araç 

boyutları sayesinde dikey park yapabildiğinden dolayı, kullanıcı araçtan dışarıya 

adımını attığında direkt olarak kaldırıma çıkabilmektedir. Aracın arka kısmında 

bulunan bagaj alanı, kompakt bir araç için oldukça geniş olup bagaja ulaşım aracın 

dışına çıkılmadan sağlanabilmektedir. Aracın tasarımı esnasında inovasyon ve 

kullanılabilirlik birinci öncelik olarak belirlendiği için, tüm inovatif fikirler tasarıma 

otomotiv endüstri standartlarına uyarak eklenmiştir. H noktası sürücünün araç içindeki 

ergonomisi ve diğer ergonomik standartlar baz alınarak belirlenmiştir. 

 
 
 

7. Üretilebilirlik 
 
● Aracın gövdesi karbon fiber kompoziti ile imal edilmiştir. Günümüzde spor araçlarda 

sıkça kullanılan bu kompozit, son zamanlarda oldukça kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. 

● Araçta kullanılan motorlar günümüzde mevcut olup, üretimi yerli imkanlar ile 

yapılabilir. 

● Aracımız birçok farklı elektronik aksamdan oluştuğu için işlem kabiliyeti oldukça 

fazladır. Bu kabiliyeti sağlayacak mikrodenetleyici Intel firması tarafınca üretilmiştir. 

● Toygun, Lityum temelli SolidState bataryalar ile üretilecek şekilde tasarlanmıştır. 

SolidState bataryalar 2025 yılı içerisinde stabil ve çalışır hale gelecektir. Toygun’un 

batarya ihtiyacı bu piller ile karşılanmış olacak ve üretim için bir engel kalmayacaktır. 
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● Araçta kullanılması hedeflenen tekerlekler, sektörünün en büyük lastik firması olan 

Michelin ve General Motors grubu ile yapılan ortak çalışmalar ile üretilmiştir. Firmalar, 

tekerleğin sektörde 2024 yılından itibaren kullanılacağını belirtmiştir. 

● Kapı önünde dayanıklılık, güvenlik ve hafiflik sağlanması için cam yerine çok katmanlı 

akrilik kullanılmıştır. Bu katmanlar kalıp üzerinden üretilebilir. 

 
 
8. Kullanıcı Güvenliği 

 
Herhangi bir tehlike durumunda; 

 
Otonom sistemler sayesinde araç, kaza önleyici sistemleri sayesinde aracın karada ve 

havada yön, hız ve irtifa gibi değerlerine müdahale ederek kullanıcıyı kazalardan korur. 

 
 

Araç yolcuyu bilgilendirir. Acil iniş gerektiren bir durum söz konusu ise gerekli acil 

durum birimleri (acil servis, itfaiye vb.), aracın mevcut konumu ve iniş yapacağı konum 

hakkında bilgilendirilir. Bu sayede inişe geçilmesinden veya kaza anından önce acil 

servis yetkilileri olaya müdahale için harekete geçmiş olur. 

 
 

Gerçekleşebilecek çeşitli kazalar için araç içerisinde bulunan hava yastıkları sayesinde 

yolcu sert yüzeylerden alabileceği darbelerden ve kaza anında camdan fırlamaktan 

korunur. 

 

Araç sistemlerinin güvenli acil iniş sağlayamayacağı durumlarda, uçuş bilgisayarı 

aracın gövdesinde bulunan büyük paraşütleri etkinleştirerek aracın düşüş hızını düşürür 

ve çarpışmayı hafifletir. Kabin içerisindeki hava yastıklarının yardımı ile yolcunun 

hissedeceği darbe en aza indirgenir. 

 

Kapı önünde kullanılan akrilik sayesinde araca kuş çarpması durumunda akrilik cam 

gibi kırılmaz, bu sayede kullanıcı güvenliği sağlanmış olur. 
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Toygun, 360 dereceyi algılayabilen sensörleri ve etrafındaki tüm unsurları algılayabilen 

teknolojisi sayesinde sürüş güvenliğini maksimum seviyede tutar. Araç, internet 

üzerinden elde ettiği hava durumu, trafik durumu ve benzeri veriler sayesinde 

seyrüsefere başlamadan önce yolculuğun güvenli olup olmadığına karar verir ve 

güvenli değilse yolculuğa başlamaz. Toygun, irtifasını her zaman güvenli seviyelerde 

tutar bu sayede herhangi bir acil durum anında en yakın uygun konuma tehlikeli bir 

durum oluşmadan iniş yapar. 

 
 
9. Senaryo Uygulama Metodu 

 

 
 

Kullanıcı garajdan 08:30’da çıkar. Evin önünde bulunan caddeye ortalama 20km/h hız 

ile 30 saniye’de varır. Caddeye çıktıktan sonra, 5 Km’lik yolu ortalama 30km/h hız ile 

yaklaşık 10 dakikada alıp ana yola yani nehir kenarına ulaşır. Burada aracın uçuş 

modeuna geçmesi, motorların yeterli itkiye ulaşması ve 50 m yüksekliğe tırmanması 

yaklaşık 40 saniye sürer. 60 m açıklığındaki nehri, 3 Km uzunluğundaki ormanlık alanı 

ve 20 m genişliğindeki yolu geçmesi yaklaşık olarak 5 dakika sürer. Araç bu noktada 

çevre yolunun çatalına ulaşır ve buraya ulaştığında alçalması ve yere konması yaklaşık 
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30 saniye sürer. Araç şehir merkezine giden çatalın kenarına inmiştir. Buradan şehir 

yoluna devam eder, varış noktasına kalan yol 20 Km’dir ve saat 08:46’yı 

göstermektedir. 17 Km boyunca ortalama 75 Km/h ile 14 dakika devam eder ve saat 

09:00 olur. Bu noktada şehir trafiği başlar ve varış noktasına 2.5 Km kalmıştır. Trafikte 

seyir hızı 5 km/h saate düşen ara., 30 dakika sonra varış noktasına ulaşır ve saat 

09:30’dur. 

 
 
10. Karada Seyir Performans Değerleri 

 
Toygun, hava aracı özelliği ön planda olduğundan ve genel tasarımı havada seyretmek 

üzere yapıldığından karada güvenli olarak maksimum 80 km/h hıza çıkabilir. Karadaki 

enerji tüketimi yaklaşık 1000 Wh/km’dir. Menzili sadece karadan gidildiğinde yaklaşık 

125km’dir. Gelecekte ilerleyen batarya teknolojisi sayesinde daha uzun sefer sürelerine 

ulaşacaktır. 

 
 
11. Uçuş Performans Değerleri 

 
Toygun, havada 44,4 km/h hıza kadar çıkabilir ve bu hızda 40 dakika boyunca yolculuk 

yapabilir. Araç tırmanışını 8,3 km/h hızda yapabilir. Toygun havada seyrederken 4400 

Wh/km enerji tüketir. Menzili sadece havadan gidildiğinde yaklaşık 30 km’dir. 

Gelecekte ilerleyen batarya teknolojisi sayesinde daha uzun sefer sürelerine 

ulaşacaktır.17 

 
 
 

12. Gerekli Çevre Koşulları 



24 
 

 
 

Toygun -20° ila 50° sıcaklıkları arasında görevini ifa edebilir. Rüzgarın güvenli sınırı 

aştığı zamanlarda, Toygun sürücüyü uyaracaktır ve yolculuk güvenli sınırların dışında 

ise göreve başlamayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
13. Çok Sayıda Uçan Arabanın Görev Yapabilirliği 

 
Toygun, çoklu sistemleri harmanlayarak konum tespitini verimli bir şekilde yapar. Bu 

yüzden diğer unsurlarla haberleştiğinde yerini tam olarak bildirebilir ve aynı davranışı 

onlardan aldığında sağlıklı bir şekilde rotasını belirleyebilir. İletişim sistemleri bir 

şekilde devre dışı kalsa bile yüksek teknolojili görüş ve tespit sistemleri sayesinde 

hiçbir şekilde başka bir unsurla tehlikeli bir yakınlaşma yaşamayacak ve yapay zeka 

temelli işlemcisi çevrimdışı sistemlerle bile en güvenli yolu seçecektir.5,6 

 
 
14. Seyrüsefer, İniş ve Kalkış Yöntemleri 

 
Araç, karada seyir halinde iken beşinci seviye otonom bir araç gibi davranır. Araç uçuş 

moduna geçmek istediğinde, kendisini kalkış yapabileceği bir alan bulur, alanı sürekli 

olarak kontrol eder ve güvenlik unsurları sağlandıktan sonra araç kalkışa hazırlanır. 

 
 

Araç öncelikle ayaklarını zemine uzatır, ardından kanatlar 90 derece kalkar ve 

pervaneler dönmeye başlar. Yeterli itki kazanılınca araç havalanır. 

 
 

Toygun, hava aracı özelliği ön planda olduğundan ve genel tasarımı havada seyretmek 

üzere yapıldığından karada güvenli olarak maksimum 80 km/h hıza çıkabilir. Karadaki 

enerji tüketimi yaklaşık 1000 Wh/km’dir. Menzili sadece karadan gidildiğinde yaklaşık 
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125 km’dir. Gelecekte ilerleyen batarya teknolojisi sayesinde daha uzun sefer sürelerine 

ulaşacaktır. 7,8,9,10 

 
 
15. Ön Tasarım Raporu Revizeleri 

 
Ön Tasarım Raporu içeriğinde aracın yüzeysel bilgileri verilmiş olup, bu bilgiler Final 

Tasarım Raporu’nda firmaların ve makalelerin referansları eşliğinde 

detaylandırılmıştır. Aracın görselleri konulmuş ve senaryo uygulama metot görseli 

revize edilmiştir. 
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