
Havacılık ve Uzay sanayileri geçmi!te oldu"u gibi günümüzde ve gelecekte ileri teknolojilerin en üst düzeyde kul-
lanıldı"ı ve kullanılaca"ı sektörler olarak kar!ımıza çıkmaktadır.  Özellikle havacılık ve uzay çalı!malarında 1900’lı 
yıllar sonrasında ba!layan çalı!malar, bu konuda ülkelerin bir hayatta kalma stratejisi içerisinde de"erlendirilmi!, 
ülkeler gerek askeri gerekse sivil havacılıkta büyük bir yarı! içerisine girmi!lerdir.  Yirminci yüzyılın ba!larında 
daha uzun zaman alan geli!melere kar!ılık günümüzde çok daha kısa zaman dilimleri içerisinde yeni teknolojilerin 
geli!mesi ve uygulanmasına tanık olmaktayız. 

!leri Teknolojiler : Günümüz ve Gelecek
 

Ülkelerin yüksek teknoloji yarı!ındaki yerinin belirlenmesinde önemli bir kriter, “#leri Teknoloji” tanımını da 
genelde iyi yapabilmekten geçmektedir. Dü!ük ve orta seviyeli teknoloji üreten ve yüksek teknolojiye henüz 
hızla geçememi! ülkeler için ileri teknoloji tanımı, bu konuda yıllardır yatırım yapan ülkelerin “ileri teknoloji” 
tanımlarından farklıdır. Bu nedenle havacılıkta ileri teknolojileri iki ayrı ba!lık altında de"erlendirmekte yarar gö-
rülmektedir.

Havacılıkta gelece"in teknolojilerini de"erlendirirken bu konuyu birkaç ba!lık altında inceleyebiliriz: 

!tki Teknolojileri : Günümüz

Havacılık ve uzay yarı!ında önemli teknolojiler arasında itki teknolojileri önemli bir yer almaktadır. #kinci Dünya 
Sava!ı sonlarına do"ru geli!tirilen ve günümüzde de geli!mi! versiyonları kullanılan konvansiyonel jet motorları 
ve roketlere itki sa"layan sistemler, uzun yıllardır pek büyük bir de"i!im geçirmemi!, her ne kadar de"i!ik yakıtlar 
kullanılsa da sistemlerin çalı!ma konseptlerinde büyük de"i!iklikler olmamı!tır. 

Havacılık sanayinde jet motorları yerine yakın dönemde kullanılması planlanan bir itki sistemi elektrik motor-
larıdır. Özellikle verimlili"i, ha$%i"i, çevre dostu olması ve bakım masra%arının dü!üklü"ü gibi birçok nedenden 
dolayı tercih edilen bu sistemlerde özellikle batarya ve motor sistemlerinin geli!mesine paralel olarak havacılık 
sanayinde hızla yerlerini alacaklardır. 

!tki Teknolojileri : Gelecek 

Di"er yandan uzun yıllardır üzerinde çalı!ılan manyetik itki sistemlerinin, gelecekte konvansiyonel roket motorla-
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rının yerine geçmesi beklenmektedir. Buna örnek olarak NASA’nın (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)  
günümüzde üzerinde çalı!tı"ı “De"i!ken Hızlı Darbeli Magnetoplasma Roket” (Variable Speed Impulse Magnetop-
lasma Rocket – VASIMR)sistemleri gelmektedir. 

Hız - Günümüz

Havacılık sistemlerinde bir di"er önemli konuda hava araçlarının hızlarıdır. Pervaneli sistemlerden jet motorlu 
sitemlere geçi!te ya!anan hızdaki sıçramayı süpersonik ve hipersonik uçaklar oldukça geride bırakmı! bulunmak-
tadırlar. Sivil havacılık alanında önemli bir hamle olarak görülen #ngiliz ve Fransız ortaklı"ında üretilen Concorde 
uçakları ile aynı döneme ait Rus yapımı Tupolev 144 uçakları birçok ba!ka ileri teknolojilere sahip olmaları yanında 
hız açısından da zamanları için birer devrim niteli"indedirler.  Bu uçakların maksimum hızı: Mach 2.35 (2,500 km/h, 
1,550 mph) ve seyir hızı Mach 2.16 (2,300 km/h, 1,430 mph) civarındadır.  2003 yılında hizmet dı!ı bırakılan sü-
personik uçaklar için günümüzde NASA, X – Uçakları (X - Planes) adı altında yeni projeler üretilmesi konusunda 
çalı!malar yürütmektedir. 

Hız – Gelecek 

Di"er yandan hipersonik uçaklar konusundaki çalı!malar da hızla devam etmektedir. 1950’den beri üzerinde çalı!ı-
lan Scramjet sistemleri likit yakıt ve likit oksijen ile çalı!makta ve  bu yolla yüksek itki güçleri elde edilebilmektedir. 
Bu konuda ilk hipersonik uçaklardan olan Lockheed Martin Firması üretimi SR-41 (Yıl : 1963,  Hız: Mach 3+) in 
yerini SR -72’nin alması planlanmakta, hızlar Mach 6 seviyesine çıkmaktadır. (Mach 6: 7,350 km/h, 4,500 mph). 

Boeing $rması da bu yarı!ta X – 51 Scramjet sistemlerini geli!tirmektedir ve 2013 yılında söz konusu sistemi 
denemi!tir.    Bu hipersonik sistemin de test hızı Mach 5 (3,300 mph; 5,300 km/h) civarındadır. 

Son olarak yine DARPA ‘nın destekleri ile geli!tirilen Falcon Projesi altında geli!tirilen HTV – 2 test hava aracı, 
Mach 20 (21,000 km/h, 13,201 mph) hızına ula!mı!tır. 

!leri Malzemeler - Günümüz

Gelece"in hava araçlarını !ekillendirecek bir di"er konuda uçakların yapılaca"ı malzemelerdir. Malzeme mühendis-
li"i uzmanları, farklı disiplinlerdeki yapılanma altında çalı!arak yeni malzemeler geli!tirmekte, bu da havacılık sek-
töründeki ha$%ik, sa"lamlık ve yenilenebilirlik gibi beklentileri kar!ılamak ve daha ileriye götürmek adına birçok 
ihtiyaca cevap aramaktadır. Kompozitler bu konudaki önemli malzemeler arasındadır. Günümüzde yeni üretilen 
uçaklar %70’e varan oranlarda ileri kompozit malzemeler (karbon takviyeli özel yapılar) kullanmakta ve bu oranın 
gelecekte daha da artabilece"i öngörülmektedir. 

!leri Malzemeler - Gelecek

Gelece"in ileri malzemeleri arasında Akıllı Malzemeler (Smart Materials) yer alacaktır. Akıllı Malzemeler, ihtiyaçlar 
ve etkiler do"rultusunda !ekil de"i!tirilebilen malzemelerdir ve bu malzemeler, akıllı hava araçlarındaki $ziksel 
yapılarında istendi"i !ekilde !ekil de"i!tirmesine katkıda bulunacaktır. Di"er yandan kendi kendini tamir eden mal-
zemeler, (Self - Healing Materials)  havacılıkta yorulma ile ortaya çıkacak bazı yapısal problemlerin de önlenmesini 
sa"layabilecektir.

Yeni Tasarımlar - Günümüz

Günümüz uçakları uzun yıllardır fazla tasarım de"i!ikli"ine u"ramadan yıllardır bizlere hizmet vermektedir. Bu 
sistemler üzerinde zaman içerisinde bazen estetik, bazen de yakıt tasarrufu, yolcu konforu ve güvenlik ile ilgili 
birçok geli!tirme yapılmı! ama ana tasarım çok da de"i!memi!tir. Günümüz uçakları alanında, gerek yeni kompo-
zit malzemeler kullanılarak, gerekse nano-teknolojinin sundu"u yapısal formlarını uygulayarak farklı tasarımlara 
do"ru çalı!malar yapılmaktadır.  Piyasaya yeni çıkarılan Boeing 787 Dreamliner ve Airbus 350 XWB uçaklarında 
bu yeni tasarımları gözlemlemek mümkündür. 
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Yeni Tasarımlar - Gelecek

Gelecekte havacılık sektöründe yer alan hava araçlarının günümüzde üretilenlerden oldukça farklı olması plan-
lanmaktadır. Bunlar arasında önemli bir çalı!ma, Airbus $rmasının patent altına aldı"ı ayrılabilir yolcu kabininin 
yer terminaline do"rudan aktarımı konseptidir. Bu tasarım ile yolcuların uça"a ini! ve bini! süreçlerinin tamamen 
de"i!tirilmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca elektrik ile çalı!an ve her yöne dönebilen motorlar sayesinde uçaklarda bulunan günümüzdeki konvansiyo-
nel kuyruk sistemlerinin de yakın bir gelecekte ortadan kalkabilece"i dü!ünülmektedir. 

Pilotsuz Sivil Hava Araçları: Günümüz ve Gelecek

Günümüz hava araçları her ne kadar insan eli ile uçuyor görünse de ihtiva ettikleri çok güçlü bilgisayarlar yardımı 
ile teknolojinin de gereklerinden en üst seviyede faydalanmaktadır. Ancak yine de insana ba"lı sistemlerdir ve hata 
yapma olasılıkları bulunmaktadır. Bu hataları daha da azaltmak adına robotik teknolojilerinin sivil yolcu ta!ımacılı"ı 
araçlarında da akıllı sistemler kullanarak yer alması beklenmektedir.  Bu akıllı ve ö"renen sistemler, simülatörler 
vasıtası ile e"itilerek her ko!ulda tüm olasılıkları de"erlendirip en iyi kararı vermek için tasarlanacaklardır. Haliha-
zırda kullanılan pilotsuz hava araçları henüz sadece kargo ta!ımacısında yer almaktadır.  

2013 yılı içerisinde BAE (UK) üretimi Jetstream 31 tipi yolcu uça"ı, ASTREA programı altında sivil havacılıkta yeni 
bir adım atarak uçakta pilot olmadan yer kontrolünde bir çalı!mayı ba!arı ile yürütmü! bulunmaktadır.  

Di"er yandan Çin’de yapılan ve içerisinde pilot olmayan yeni bir tek ki!ilik hava aracı (eHang 184) sadece yolcu 
ta!ımak üzere tasarlanmı! ve piyasaya sunulmu!tur. 

Havacılık ve Uzay çalı!maları hayal gücünün gerçe"e dönü!tü"ü ve teknolojinin ba! döndürücü bir hızla geli!ti"i 
öncü sektörlerdir. Bu sektörlerde var olabilmek; üniversite ve sanayimizin birlikte çalı!arak bu sektörleri destek-
leyecek sürdürülebilen teknolojileri üretebilmeleri ve bu teknolojileri hayata geçirebilmelerine ba"lıdır. Havacılık 
ve uzay sanayilerindeki teknolojiler, ülkelerin di"er sanayi dallarında da geli!mesine destek olmaktadır. Kullanıcı 
ve teknoloji transferi yapan ülke olmaktan çıkıp, teknoloji üreten ülkeler yarı!ında yer almanın önemli adımları 
ise bu teknolojilere yönelik çalı!malarda gösterilecek ortak i! yapma kültürü, teknoloji üretimi sırasında hata yap-
maya gösterilecek ho!görü, hatadan ö"renme felsefesinin olu!turulması ve bu yolda gösterilecek sabır ve çalı!ma 
azmidir. 
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