UHUM Özel

Anadolu gibi üniversitelerle, Hava Harp
Okulu’ndan öğrencilerin katılımı ile
gerçekleşti.

Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Yeni Bir Model
“Havacılık Yaz Okulu”
Yücel Orkut Aktaş1

İTÜ Savunma Teknolojileri Kulübü
tarafından geliştirilen yeni bir üniversite-sanayi iş birliği modeli olan
“Yaz Okulu” modelinin ilk çalışması
“Havacılık Yaz Okulu” programı İTÜ
ve SSM başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun katılımı ve desteği ile 5-15 Eylül 2011 tarihlerinde İTÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde
gerçekleştirildi. Türkiye çapında seçilmiş 50 üniversite öğrencisinin 2 hafta
boyunca akademisyen ve sanayiden
uzmanlardan dersler aldığı ve aldıkları dersler kapsamında gemi üzerine
Dikey Kalkış ve İniş (VTOL) yapabilen
bir İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın kavramsal tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiği etkinlik, birbirinden yaratıcı 5 farklı tasarımın ortaya çıkması ile
hedefine ulaştı.

Y

üksek teknolojik yeterliliğe ulaşabilmenin anahtarı üniversite-sanayi işbirliğidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü
(İTÜ SAVTEK) uzun yıllardır üzerine
çalışmalar yürütülen ancak hala birçok
sorun içeren üniversite-sanayi işbirliği
konusuna “İTÜ SAVTEK Yaz Okulu
Modeli” ile yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Yetenekli öğrencilerin işbirliğinin merkezinde olduğu
model, kritik teknolojiler etrafında üniversite, sanayi ve yetenekli öğrencilerin
bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışma yürütmesine dayanmaktadır. 5-16
Eylül 2011 tarihlerinde İTÜ Ayazağa
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Havacılık Yaz Okulu, bu modelin çalışabilirli1
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ğinin kanıtlandığı bir etkinlik olmuştur.
Türkiye’de bir ilk olarak nitelendirilen
“Havacılık Yaz Okulu” projesi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2008-2009
akademik yılında kurulan ve üniversite
içerisinde savunma sanayisi konusunda
bilinçlenmeyi ve farkındalık yaratmayı
amaç edinmiş bir grup olan İTÜ Savunma Teknolojileri Kulübü tarafından ortaya konulan etkinlik 5-15 Eylül 2011
tarihlerinde Türkiye çapında seçilmiş
50 üniversite öğrencisinin de katılımı
ile İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde hayata
geçirildi. İTÜ Rektörlüğü ve SSM başta olmak üzere Türk Hava Kurumu, SaSaD, Hava Harp Okulu, myTECHNIC
ve AFCEA Türkiye Derneği tarafından
desteklenen projeye; İTÜ ROTAM
başta olmak üzere Aselsan, Alp Havacılık, CADEM, FİGES, KKK 5. ABM,
STM, TAI, TEI tarafından eğitim desteği, myTECHNIC tarafından kavramsal
organizasyon desteği, TAI, TEI, STM,
OSSA ve MSI Dergisi tarafından sponsor desteği verildi.

Havacılık Yaz Okulu
İTÜ SAVTEK’in ortaya koyduğu Ha-

vacılık Yaz Okulu etkinliği 2 haftalık
bir süreç içerisinde Türkiye çapında
seçilmiş farklı disiplinlerde öğrencilerin bir araya getirilerek belirli konu
özelinde akademisyen ve sanayicilerden eğitimler aldığı ve aldığı eğitimler
çerçevesinde belirli tasarım çalışmaları
yürüttükleri bir sistem üzerine kuruldu.
Burada seçilen konu üzerine çalışmalar
yapılırken üniversite ve sanayi ortak
bir platformda buluşması ve bu şekilde
üniversite-sanayi iş birliği ilişkilerinin
sıcak tutulması amaçlandı. Etkinlik
kapsamında çalışılacak konu Türkiye
ve dünya üzerinde savunma sanayisindeki yönelimler ve yenilikler izlenerek
belirlendi. Gerçekleştirilecek çalışma
için seçilen konu ABD başta olmak
üzere birçok büyük ülkenin son zamanlarda üzerinde oldukça yoğun olarak
çalışmalar gerçekleştirdiği ve özellikle
gemi platformları için tasarlanan Dikey
Kalkış ve İniş Yapabilen (VTOL/ Vertical Take Off& Landing) bir Rotorlu
İnsansız Hava Aracı (RİHA) olarak seçildi. Seçilen konu etrafında bir araya
gelen lisans ve yüksek lisans seviyesinde üniversite öğrencileri, akademisyen ve sanayicilerden eğitimler alarak
2 hafta boyunca takımları ile birlikte
tasarım çalışmaları yürüttü. Sonuçta
ortaya çıkan kavramsal tasarımlar ise
gelecek çalışmalarda bir ön çalışma olması amacıyla raporlanarak SSM başta
olmak üzere destekçi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Hazırlık Süreci
Üniversite-savunma sanayi çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlik için

ABD Donanmasına Ait Gemiye Konuşlu VTOL İHA (RQ-8 Fire Scout)

VTOL İHA konusunun seçilmesinin
hemen ardından SSM başta olmak
üzere konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile bağlantıya geçildi.
Konunun ve çalışmanın nasıl olması
gerektiği ile ilgili bilgi toplanırken bir
yandan da organizasyon planlanmaktaydı. SSM Müsteşar Yardımcısı Sedat
Güldoğan, Helikopter Dairesi Başkanı
Köksal Liman ile Uçak Dairesi İHA
Grubu’ndan İsmail Aktaş ve Alper
Önge, İTÜ SAVTEK Danışmanı ve
İTÜ Rotorlu Hava Araçları Tasarım
ve Mükemmeliyet Merkezi Proje Yürütücü Yardımcısı Prof. Dr. A. Rüstem
Aslan ve TUSAŞ Entegre Helikopter
Grubu Başkanı Emre Yazıcı etkinlik
planlanırken İTÜ SAVTEK ekibine
sundukları önerilerle yol gösterici oldular. Bu SSM Müsteşarı Murad Bayar’a
sunuldu ve SSM’nin desteği ile çalışma
ivme kazandı. Çalışmalar esnasında
Euroavia DeWo çalışmasını tecrübe
etmiş biri olan Vestel Savunma İHA
Grubu İş Geliştirme Sorumlusu Gökhan Koyuncu’nun tecrübelerinden de
azami şekilde yararlanılan etkinlik için
myTECHNIC İş ve Teknoloji Geliştirme Direktörü Can Erel’den kavramsal
organizasyon desteği alındı. Sektördeki
yetkililerin de destekleriyle çalışmalarına son halini veren İTÜ SAVTEK, Havacılık Yaz Okulu’nu hayata geçirmek
için kolları sıvadı.

Havacılık Yaz Okulu; Uçak/Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gemi İnşa
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği,
Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi birçok
farklı disiplinde öğrenim gören ve birbirleri ile yeni tanışan öğrencileri bir
araya getirerek öğrencilerin farklı düşünce yapılarındaki insanlarla çalışma
tecrübesini yaşaması için de uygun bir
ortam oluşturdu.

Katılımcı Profili

Havacılık Yaz Okulu Başlıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve
Uzay Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Havacılık Yaz Okulu’na
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden lisans ve yüksek lisans seviyesinde 250
üniversite öğrencisi başvurdu. Başvurular arasında yapılan elemeler sonucunda
50 öğrenci Yaz Okulu’na kabul edildi.
Havacılık Yaz Okulu; İTÜ, Hacettepe,
ODTÜ, Bilkent, Kocaeli, Okan, Kadir
Has, Çankaya, Fatih, Yıldız Teknik,
Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Çukurova,
Yeditepe, TOBB, Osman Gazi, Uludağ,

5 Eylül 2011 Pazartesi günü İTÜ Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi TAV Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Havacılık Yaz Okulu’nun açılışına İTÜ
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin,
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Uzay
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Alim Rüstem Aslan, TAI Entegre Helikopter Grup Başkanlığı Hava Aracı Tasarım Müdürü Hakan İşçi ve TEI Yurtiçi Motor Projeleri Baş Mühendisi Ercan
Arıcan katılım gösterdi.

Havacılık Yaz Okulu Katılımcıları
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problemlerini çözmek için harcadığımız enerjinin küçük bir parçasını göreceksiniz. Mühendislerin işi sorun çözmek, metod ve
ürün geliştirmek. Metodu çalışır
hale getirmek, test etmek, hatalarını gidermektir. Hem lisans hem
yüksek lisans öğrencileri tasarım,
uyarlama ve işletmede etkin olan
uzman ve akademisyenlerden
eğitim alacaklar.” dedi.

İTÜ ROTAM 3D Görselleştirme Odası

Açılış konuşmasını yapan SAVTEK
Yönetim Kurulu Başkanı ve Uçak Mühendisliği lisans öğrencisi Orkut Aktaş, etkinliğin amacını “Türk savunma
sanayi - üniversite iş birliği konusuna
öğrenciler gözünden farklı bir bakış
açısı getirebilmek ve bu iş birliğinin
daha ileri seviyelere taşınmasına katkı
sağlayabilmek” olarak açıkladı. İTÜ
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin
son yıllarda uzay ve havacılık adına çok
önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek “Havacılık ve uzay sektörü ile ilgili sadece dünyada değil Türkiye’de de
çok hızlı bir değişim ve gelişim göstermektedir. Biz de İTÜ olarak son yıllarda çok önemli projelere imza atıyoruz.
Tek eksiğimiz motivasyon ve finans
sorunuydu. Bunu da halledince dünya
ile yarışan projeler ardı ardına hayata
geçiriliyor” dedi. Dekan Prof. Dr. Mısırlıoğlu da Havacılık Yaz Okulu ile ilgili olarak “Burada genel mühendislik

Öğrenciler İlk Günden İtibaren Çalışmalarına Başladı
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TAI adına katılan Hakan İşçi de
savunma sanayinin kabuk değiştirdiğini belirterek öğrencilerin
üniversitede yaptıkları çalışmaların ileride çalışacakları firmalardaki çalışma konularını oluşturabileceğini söyledi. TEI adına
katılan Ercan Arıcan da bir İTÜ
mezunu olarak üniversite savunma sanayisini bir araya getiren bu tarz projeleri desteklemekten gurur duyduklarını
belirtti. İTÜ SAVTEK Danışmanı Prof.
Dr. Alim Rüstem Aslan ise İTÜ’de yürütülen projelerin birinci amacının üniversitede geliştirilen bilgileri endüstriye
aktarmak olduğunu söyleyerek “Başarılı olmak için üniversitelerde üretilen
bilgileri Türkiye’ye yaymak gerekiyor”
diye konuştu.

Eğitim Şart!
Havacılık Yaz Okulu projesi ileri teknoloji içeren sistemler için oldukça kısa
bir süreyi kapsayan 2 haftalık bir etkinlik hedefe yönelik ve net bir şekilde
uygulandı. Konu ile ilgili akademisyen
ve uzman sanayiciler tarafından verilen
dersler ve şu şekilde sıralanabilir.
• Proje ve Risk Yönetimi (STM):
Katılımcıların kendi takımlarını or-

TUSAŞ Faydalı Yük Entegrasyonu Dersi

ganize etme ve projelerini yönetebilmeleri için STM Proje Yöneticisi
Işıl Kolağasıoğlu tarafından verildi.

likopter Grup Başkanlığı Aviyonik
Tasarım ve Yazılım Müdürü Hulusi
Ali Kasap tarafından verildi.

• Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
(STM): Bir hava aracının uçabilmesi için gereken ulusal ve uluslararası
sertifikasyon işlemleri konusunda
katılımcıları bilgilendirmek amacı
ile STM Uzman Sertifikasyon Mühendisi Hüsamettin Cihat Gök tarafından verildi.

• 3D Modelleme (CADEM): 2 haftadan daha kısa bir sürede bir insansız
hava aracının CATIA programı üzerinde 3 boyutlu olarak nasıl modellenebileceği konusunda demo çalışmaları içeren ders CADEM Eğitim
ve Teknik Destek Müdürü Necmi
Yıldız tarafından verildi.

• Helikopter Tasarımına Giriş (İTÜ
ROTAM): Helikopter konusunda
temel bilgilerin verildiği, helikopter ve VTOL hava araçlarının tarihçelerinin ve örneklerinin işlendiği
ders İTÜ ROTAM Proje Yürütücü
Yardımcısı ve SAVTEK Danışmanı
Prof. Dr. A. Rüstem Aslan tarafından verildi.

• Analiz (FIGES): Rotorlu bir araç
için gerek duyulan analiz türlerinin
(titreşim, aerodinamik, aeroakustik
vb. analizler) nedenleriyle incelendiği ders FIGES Genel Müdürü
Dr.Tarık Öğüt tarafından verildi.

• Aerodinamik (İTÜ UUBF): Temel aerodinamik bilgisinden rotorlu VTOL bir aracın tasarımına
kadar özelleştirilmiş aerodinamik
dersi İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi’nden Prof. Dr. Fırat Oğuz
Edis tarafından verildi.
• Helikopter Tasarımı (İTÜ ROTAM): Konsept tasarım, hava aracı
boyutlandırması, güç ihtiyacı gibi
birçok sorunun cevabını içeren ders
İTÜ ROTAM Uzman Tasarım Mühendisi Hasan İbaçoğlu tarafından
verildi.
• Mekanik Sistemler (TUSAŞ): Rotorlu araçlarda bulunan hub mekanizmaları, kuyruk rotoru mekanizmaları, transmisyon sistemleri gibi
her türlü mekanik sistemin tasarımı
konusunda TUSAŞ Helikopter Sistem Tasarım Şefi Yunus Akman tarafından verildi.
• Faydalı Yük Entegrasyonu (TUSAŞ): Bir insanlı ve
insansız helikopter üzerinde
kullanılan faydalı yüklerin
(kamera, erken uyarı sistemleri, hedefleme sistemleri vs)
belirlenmesi ve entegrasyonu
ile ilgili temel bilgilerin verildiği ders TUSAŞ Entegre He-

• İtki Sistemleri (TEI): Helikopter
sistemleri üzerinde kullanılan ve
kullanılabilecek motor sistemlerinin, motor seçim kriterlerinin ve entegrasyonunun anlatıldığı ders TEI
Yurtiçi Motor Projeleri Başmühendisi Ercan Arıcan tarafından verildi.
• Malzeme ve İmalat   (ALP HAVACILIK): Helikopterler üzerinde
bulunan mekanik sistemlerin üretiminde ve malzeme seçiminde dikkat
edilmesi gereken kurallar ve talaşlı
imalat sonrası parçaların iyileştirilmesine yönelik yapılan işlemlerin
anlatıldığı ders Alp Havacılık Tasarım ve Mühendislik Müdürü Levent
Tülü ile CAD/CAM Mühendisi Adnan Ökten tarafından verildi.
• Aviyonik Sistemler (ASELSAN):
Hava araçlarında kullanılan aviyonik
sistemlerin ve otopilot uygulamalarının anlatıldığı ders ASELSAN
Seyrüsefer ve Güdüm Sistemleri
Tasarım Müdürlüğü’nden Dr. Uğur
Zengin tarafından verildi.
• Haberleşme Sistemleri (ASELSAN): Hava araçları üzerinde bulunan haberleşme sistemleri ve
haberleşme protokollerinin anlatıldığı ders ASELSAN Seyrüsefer ve Güdüm Sistemleri Tasarım
Müdürlüğü’nden Uzman Mühendis
Sinan Pakkan tarafından verildi.

• Bakım Onarım (KKK 5. ABM):
Hava aracı tasarımı ile bakım onarım ilişkisinin incelendiği ders 5.
Ana Bakım Merkezi Komutanlığı
Teknik Yönetim Grup Amiri İHA
Grubu Başkanı Yarbay Dilek Özer
ile İHA ve Genel Helikopter BakımOnarımı konusunda uzman olan
Mühendis Şevket Özdeş tarafından
verildi.

Projeler
Etkinlik kapsamında sabahlara kadar
yapılan çalışmalar sonucu birbirinden
yaratıcı 5 farklı VTOL İHA tasarımı ortaya konuldu. Büyük bir motivasyonla
çalışan takımlar en iyi VTOL İHA tasarımını ortaya koyabilmek için kıyasıya
mücadele etti. Bu mücadele sonucunda
ŞARK ve KUZGUN projeleri en iyi
tasarımlar olarak seçilirken, SİMURG
projesi en ilginç proje ZALİM ve ÇILGIN VECİHİ ise devam eden projeler
olarak seçildi.
SSM Uçak Dairesi Başkanlığı İHA
Proje Grubu ile yapılan toplantılar sonucunda belirlenen hedef 100kg’lık bir
faydalı yük ile gemi üzerindeki bir platformdan kalkış yapabilecek ve 8 saat
boyunca belirlenen keşif görevini yerine getirdikten sonra tekrar gemi üzerine iniş yapabilecek rotorlu bir insansız
hava aracıydı. Bu araç ayrıca 18000ft
irtifaya çıkabilmeli, 10000ft irtifada en
az 100 knot seyir hızında seyir görevini yapmalı ve hedef tespiti için havada
asılı kalabilmeliydi. Keşif ve gözetleme
görevlerini yerine getirdikten sonra havalandığı gemi platformuna tekrar iniş

Proje Grupları Çalışmaları

yapması gereken araç için takımlar 5
farklı tasarım ortaya koydu. Teknik
detayların katılımcılara bildirilmesi ile
hızla başlayan grup çalışmaları sabah
saatlerine kadar devam etti.

Kuzgun
Takım Efes’in tasarladığı Kuzgun Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen Rotorlu
İnsansız Hava Aracı konsepti üst üste
yerleştirilmiş ve birbirine zıt yönde
dönen (coaxial) rotorlara sahip olan
bileşik (compaund) bir helikopterdir.
Köpekbalığını andıran aerodinamik
yapısı ve gövde yanlarında bulunan
kanatları ile ileri hızı önemli ölçüde
artırarak menzili artırmıştır. Kullandığı
4 silindirli boksör tipi motor ile yakıt
tüketimini azaltırken piston motorlarının yaygın olması nedeniyle de bakım
maliyetlerini düşürmeyi amaçlamıştır.
Üzerinde bulundurduğu ASELFLIR
200 Termal Görüntüleme Sistemiyle
keşif ve gözetleme görevlerini yerine
getirirken Radyo Frekans Karıştırma
(RFJ) ve Kızılötesi Karıştırma Sistemi
(IRCM) ile de muharebe alanında görevini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilme kabiliyetlerine sahiptir.

Şark
ŞARK Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen
Rotorlu İnsansız Hava Aracı tek ana
rotorlu helikopterlerin basitliği ve güvenilirliği noktasından yola çıkılarak
fenestron karşı tork sistemle bütünleştirilmiştir. Açılır kapanır, gövde altı kanatlarıyla desteklenen ŞARK bu kanatları sayesinde ileri uçuş hızını ve seyir
uçuşu verimini artırmaktadır. Yataksız
hub mekanizması kullanılan tasarım, basit ve güvenilir yapısı nedeniyle uzun süre bakım ve onarıma
ihtiyaç duymadan görevini gerçekleştirebilmektedir. ASELFLIR
300T Termal Görüntüleme Sistemiyle keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebilen ŞARK,
uçuş kontrol sistemlerine ek olarak Trafik Kaza Önleyici Sistemle
(TCAS) de sivil hava sahalarında
da güvenli bir şekilde görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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Çılgın Vecihi VTOL İHA Konsepti

görevlerini yüksek performansla yerine
getirebilmektedir.
Simurg VTOL İHA Konsepti

Kuzgun VTOL İHA Konsepti

Simurg

ZALİM “İnsafsız Hava Aracı”

Çılgın Vecihi

İki pervaneli bir tiltrotor olarak tasarlanan SİMURG yüksek seyir hızı ve uzun
menzil özelliklerinin yanı sıra dikey
kalkış ve iniş yapabilmekte ve havada
asılı kalabilmektedir. Tek bir ana motor
ve dişli kutusu üzerinden tahrik edilen
araç gövdesinin arka tarafında barındırdığı ve elektrik motoru ile tahrik edilen
bir fan sistemi ile zorlu hava şartlarında
havada sabit kalabilmekte ve kontrol
edilebilmektedir. FLIR Systems firmasının Star SAFIRE HD termal görüntüleme sistemini kullanan SİMURG,
elektromanyetik destekli iniş takımı
ve gemi gibi hareketli yüzeylere zorlu
hava şartlarında kolay bir şekilde iniş
yapmayı sağlayacak yardımcı sistemleriyle ön plana çıkmaktadır. SİMURG
ayrıca kolayca parçalarına ayrılabilmekte ve standart ölçülerdeki konteynırlar aracılığıyla kolayca görev bölgesine nakledilebilmektedir.

ZALİM “İnsafsız Hava Aracı” İHA’sı
bir tiltrotor olarak geliştirilmiştir. Seyir
esnasında normal bir uçak gibi hareket
ederek yakıt tüketimini en aza indirgeyerek menzili ve havada kalış süresini
artırmaktadır. Tek bir turboşaft motor
kullanılan sistemde kanat uçlarına yerleştirilmiş ve dikey kalkış-iniş için açısı
değiştirilebilen pervaneler sayesinde
havada asılı kalabilmektedir. Pervaneler üzerinden bulunan swashplate mekanizmaları ile zorlu hava şartlarında
bile araç dengesini bozmadan görevini
yerine getirebilmekte ve dikey kalkışiniş gerçekleştirebilmektedir. Termal
görüntüleme sistemine ek olarak üzerinde bulundurduğu LIDAR sistem ile
alçak irtifalarda da topografik haritalama görevlerini yerine getirebilen araç,
üzerinde bulunan lazer işaretleme sistemiyle de muharebe esnasında hedef
işaretleyebilmektedir.

Çılgın Vecihi tiltrotor insansız hava
aracı seyir esnasında konvansiyonel
bir uçağa dönüşerek uzun mesafeleri
yüksek hızlarda katedebilmektedir. Tek
bir ana motor üzerinden tahrik edilen
ana pervaneler kanadın belirli bir bölümü ile birlikte dönerek havada askıda
kaldığı durumlarda gücü daha verimli
kullanarak yakıt tüketimi azaltmaktadır. Gövde arkasında dikey kalkış ve
iniş esnasında kontrole yardımcı bir
fan bulunduran Çılgın Vecihi İHA’sı
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Kapanış töreninde Havacılık Yaz Okulu
süresince yapılan tasarımlar İTÜ Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim
üyeleri ve myTECHNIC Teknoloji ve
İş Geliştirme Direktörü Can Erel tarafından değerlendirildi. Değerlendirme
sonunda öğrencilere sertifikaları İTÜ
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin,
SSM Helikopter Daire Başkanı Dr.
Köksal Liman, Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adil Yükselen ile Uzay
Mühendisliği Bölüm Başkanı ve SAVTEK Danışmanı Prof. Dr. A. Rüstem
Aslan tarafından verildi.
Törende bir konuşma yapan Köksal
Liman ”Projeleri görünce heyecanlandım. 1-2 haftada yapılan tasarımları
görünce biz bir şeyleri yanlış mı ya-

SSM Helikopter Daire Başkanı Köksal Liman Kapanış Konuşmasını Yaparken

bu fanı yine aynı
motor üzerinden
elektromanyetik
bir kavrama ile
tahrik etmektedir.
Üzerinde
FLIR
Systems firmasının
StarSAFIRE HD
görüntüleme sistemi bulunduran araç
keşif ve gözetleme

pıyoruz diye düşündüm. Türkiye helikopter alanında bakir bir alan. Özellikle sivil helikopter alanında Türkiye’nin
gideceği çok yol var. Helikopter transmisyon tasarımı ve rotor dinamiği
konusunda çalışacak insan sayısı bir
elin parmaklarını geçmiyor. Bu alanda ciddi bir eksik var. Sizler gelecekte
bizlerin ihtiyaç duyduğu insan gücünü
oluşturacaksınız.” dedi. İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Muhammed Şahin ise iki hafta boyunca gece gündüz demeden çalışarak tasarım yapan tüm öğrencilere
teşekkür ederek “Sizin özveriniz, çalışkanlığınız bizlere umut veriyor. Siz
de gelecekten hiç korkmayın. Ben sizlerde bu ışığı görüyorum. Hepinizi tek
tek tebrik ediyorum” dedi. Dekan Prof.
Dr. Aydın Mısırlıoğlu da Havacılık Yaz
Okulu’nun ardından bitirme ödevleri
ve tasarım derslerinden beklentisinin
yükseldiğini belirtti. Kapanış töreninde İTÜ SAVTEK basın sponsoru MSI
da öğrencileri verdiği ödüller ile yalnız
bırakmadı.

Havacılık Yaz Okulu bünyesinde gerçekleştirilen ve Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, Nuri Demirağ,
Vecihi Hürkuş, Sabiha Gökçen ve burada ismi anılmayan ancak Türk Havacılık Tarihi’nde önemli yeri olan tüm
havacılarımıza atfedilen yarışmaya katılım gösteren tüm katılımcılar etkinlik
süresince gösterdikleri yüksek performans nedeni ile toplam değeri 4700TL
olan 1 yıllık MSI Dergisi aboneliği ile
ödüllendirildi.

Sonuç
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen
Havacılık Yaz Okulu’nda 2 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla birbirinden değerli tasarımlar üzerine ön
çalışmalar öğrenciler tarafından yapıldı. Farklı disiplinlerde öğrenim gören
50 öğrenciyi tek bir konu etrafından
birleştiren Havacılık Yaz Okulu üniversite öğrencilerinin farklı düşünen
insanlarla birlikte çalışma tecrübesi
edinmesine katkıda bulundu. Üniversitenin ve sanayinin aynı anda katılım
gösterdiği sıra dışı bir eğitim deneyimi
elde eden öğrenciler üniversite ve sanayinin bakış açısındaki temel farkları
da gözlemleyebilme şansını elde etti.
Birçok yeniliğin bir arada bulunduğu
tasarım çalışmalarının raporlanarak
destekçi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması ve bu kurumlarca Türkiye’de
gerçekleştirilecek çalışmalarda bir ön
çalışma olarak kullanılması planlanmaktadır.
Havacılık Yaz Okulu projesi, savunma
sanayisi alanında öğrencileri bilinçlendirmeyi ve üniversite-savunma sanayi
işbirliği için çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlayan İTÜ SAVTEK’in amaçlarına ulaşabildiğini üniversite öğrencilerinin de bu konularda ciddi çalışmalar
ortaya koyabileceğini kanıtlamış oldu.
İTÜ SAVTEK, elde ettiği tecrübe ve
bilgi birikimi ile üniversite ve savunma sanayisini bir araya getirerek daha
büyük çalışmalara imza atmaya devam
edecektir.

Katılımcılar Final Sunumlarını Gerçekleştirirken

savtek.org
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