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ÖZET
Mobil Teknolojiler artık birçok alanda teknoloji
dünyasını ve hayatımızı kolaylaştırmaya başlamıştır.
Sivil havacılıkta da mobil teknolojiler, şu ana kadar
yolcular ve havayolu şirketleri arasında yapılan
işlemlerin daha rahat ve daha az zaman harcayarak
gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır.
Biletleme,
rezervasyon, anlık rötar durumu gibi işlemlerin
yapılması
artık
mobil
platformlar
üzerinden
gerçekleşmektedir. Son zamanlarda, mobil teknolojiler,
pilotların ve uçuş ile ilgili işlemlerin yapılmasında da
yardımcı olmaya başlamıştır. Pilotların kullanmaya
başladığı bu mobil yazılımlara Elektronik Uçuş
Çantası(Electronic Flight Bag - EFB) adı verilmektedir.

yolcuların hayatlarını maliyet etkin bir şekilde
kolaylaştırmaya başlamış, ayrıca yolcuların zamanlarını
da en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmuştur.
Son zamanlarda ise havayolu şirketlerinde, operasyonel
çalışmaları kolaylaştıracak ve maliyetleri aşağı
indirebilecek mobil teknoloji kullanımları ortaya
çıkmaya başlamıştır. Burada, artık pilotların da uçuş
hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalara yani Elektronik
Uçuş Çantası’na rastlamak mümkün olacaktır.
Makalemizin diğer bölümlerinde, sırasıyla Elektronik
Uçuş Çantası’ndan bahsedilecek, daha sonra firmamızın
AR-GE projesi olarak gerçekleştirdiği AeroTab EFB
projesinden bahsedilecek, ardından sonuç bölümü ile
makalemiz sonlanacaktır.

Elektronik Uçuş Çantası, uçuş yapan ekibin, uçuş
yöntemini daha kolay ve daha verimli olarak kağıtsız
gerçekleştirebildikleri mobil cihazlara denir. Dünyada
belli başlı uçak firmaları ile bazı sivil havacılık ile ilgili
teknoloji firmaları EFB üzerinde çalışmalarını
yoğunlaştırmışlardır. Firmamızın üzerinde çalıştığı EFB
projesi ile Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki pilotların iş
hayatları kolaylaşacak ve ürünümüz pilotların oldukça
önemli olan zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarına
yardımcı olacaktır.

Elektronik Uçuş Çantası
Elekronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag (EFB),
pilotların uçuş sırasında ihtiyaç duydukları ve kağıt
üzerinde sakladıkları bilgileri elektronik ortamda tutan,
uçaktaki aviyonik sistemler ile entegre olabilen, uçuş
sırasında oluşturulan dökümanların elektronik ortamda
yaratılmasına ve yönetilmesine imkan veren sistem
olarak tanımlanmaktadır.
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EFB genel anlamda, pilotların uçuşlarda taşıdıkları,
kullandıkları ve uçak içinde de kokpitte sabit olarak
bulunabilen, içinde uçak işletim kılavuzu, kabin ekibi
işletim kılavuzu ve uçuş öncesi ve uçuş sırasında
pilotların kullanabilecekleri seyir çizelgelerini de içeren
ve yine “Uçuş Çantası” olarak adlandırılan basılı
referans dokümanların zamanla tamamen yerini alacak
olan bilgisayar platformlu uygulamalardır. Bunun
yanında EFB, normalde elle yürütülen ve uçuş için
oldukça öneme sahip olan uçuş öncesi performans
analizi gibi hesaplamaların da otomatik olarak
yapılmasını sağlayan amaca yönelik alt uygulamaları da
bünyesinde bulundurabilir.

GİRİŞ
Genel olarak mobil teknolojiler, bireylerin hareket
halindeyken bile bilgiye erişebilmesini ve bu bilgilerle
ilgili işlem yapabilmesini mümkün
kılacak mobil
çözümler oluşturmak amacıyla oluşturulmuş teknolojiler
bütünüdür. Artık mobil teknolojilerle hayatımızın her
alanında karşılaşmak mümkündür. Bu alanlardan sivil
havacılıkta da mobil teknolojilerin kullanımı, öncelikle
yolcular ile havayolu şirketleri arasındaki işlemleri
kolaylaştırmaktadır. Şu ana kadar sivil havacılıkta
kullanılan mobil teknolojileri sıralarsak, rezervasyon ve
bilet satın alma, mobil olarak check-in ve biniş kartını
oluşturma ve ilgili yolculara iletilen mesajlar olarak
gösterilebilir. Yani, şu ana dek mobil teknolojiler

	
  

EFB, ismini pilotların her uçuş öncesi kokpite taşıdıkları
20 - 25 kg ağırlığındaki bir belgeler çantasından
almaktadır. Elektronik Uçuş Çantası dijital olarak bu
belgelerin yerine geçen bir uygulamadır. EFB
uygulamaları, ağırlığı 0,5 ile 2,2 kg arasında değişen
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tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılmaktadır. Böylece
uçağa sabitlenmiş veya pilotun yanında taşıdığı bir tablet
ile geleneksel uçuş çantasının işlevleri yapılabilmektedir.
Son birkaç yılda mobil tablet donanımlarının
ucuzlamasıyla birlikte EFB sistemleri daha maliyet etkin
olmaya ve sivil havacılık dünyasında yer etmeye
başlamıştır.

STM EFB Projesi (AeroTab)
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret
A.Ş, sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi,
teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri sağlamak,
sivil ve askeri sistemler için yazılım teknolojilerini
kazandırmak amacıyla 1991 yılında Yüksek Savunma
Komitesi kararıyla kurulmuştur. STM A.Ş, elinde olan
bilgi birikimini sivil havacılıkta da kullanmak ve mobil
teknolojiler üzerinde uzmanlaşmak için, 2011 yılında
Elektronik Uçuş Çantası AR-GE projesinin tasarımına ve
geliştirilmesine başlamıştır.

EFB kullanımının havayolu şirketlerine çok sayıda
avantajı olmaktadır. EFB’lerin işlem boyutları,
kullanılan uygulamaların çeşitleri, EFB’de bulunan
içerik yönetim ve dağıtım sistemleri değiştikçe
EFB’lerin kendilerine has faydaları da değişmekte ve
güncellenmektedir. Genel olarak EFB kullanımının
faydaları şunlardır; geleneksel uçuş çantası kullanımının
yerine geçmesiyle ortaya çıkan ağırlık tasarrufu ve
personelin çantanın ağırlığından kaynaklı sağlık
problemlerinde azalma, basılı kağıtlar üzerinden yapılan
işlemlerin azalması veya ortadan kalkması ile ortaya
çıkan maliyet düşüşü ve artan etkinlik, pilotun iş
yükünün azalması, gerekli bilgiye istendiği zamanda
kolay erişim, pilotlara durumsal farkındalık oluşturması,
otomatik kalkış ve iniş hesaplamaları ile yakıt ve bakım
maliyetlerinin düşürülmesi. Bunlar ve daha birçok
benzeri faydalarından dolayı ülkemizde ve dünyada
süreçlerinin verimini artırmak isteyen ve maliyetlerini
azaltmaya çalışan önde gelen havayolu şirketleri, EFB
çözümlerini filolarına katmaya ve EFB projeleri için
kurumsal destekler vermeye başlamıştır.

STM AeroTab projesi öncelikle iOS platformunda
geliştirilmeye başlanılmış ve Apple iPad üzerinde
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Önümüzdeki dönem
için
Windows
8
versiyonunun
geliştirilmesi
planlanmaktadır. STM AeroTab çözümünde bulunan
temel özellikler ve açıklamaları sırasıyla;
• Sınıf 1 ve Sınıf 2 Tip B EFB çözümünü
gerçekleştirmektedir.
• Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde bütün uçak
tiplerinde kullanılması mümkün olacaktır.
• Kağıt kullanımını, kağıt basımını ve kağıt
saklama maliyetini tamamen ortadan kaldırmayı
hedeflemektedir.
• Online veya Offline olarak kayan harita
kullanımını sağlamaktadır. Ayrıca, uçuşun
yapılacağı rotayı, uğrayacağı noktaları ve
uçağın hareketini göstermektedir.

EFB donanımsal ve yazılımsal olarak sınıflara
ayrılmaktadır. Donanımsal olarak üç tane sınıfa
ayrılmıştır:
• Sınıf 1: Standart olarak laptop veya herhangi
bir tablet üzerinde olabilir. Kritik durumlarda
bilgisine başvurulmaz.
• Sınıf 2: Elektronik cihazlar veya amaca uygun
olarak geliştirilmiş cihazlar kullanılabilir.
Cihazın elektrik gücü veya uçak ile veri
bağlantısını sağlayan ara yapı bulunabilir.
• Sınıf 3: Çoğunlukla, uçağa yüklenmiş veya
fabrika çıkışı olarak bulunabilir. Uçak veri
arabirimiyle , veri alımı veya veri gönderimi
gerçekleştirilebilir.
EFB’ler yazılımsal olarakta 3’e ayrılır:
• Tip A:
o Döküman gösterme gibi statik bir
uygulama yapısına sahiptir
o Uçuş Kitabı ve diğer basılı olarak
pilotların kullandığı dökumanların
gösterimini gerçekleştirir.
• Tip B:
o Elektronik olarak uçuş haritalarını,
yaklaşma, mesafe ayarlama gibi
işlemlerin yapılmasını sağlar.
• Tip C:
o MFD olarak kullanılabilir.

Şekil 1: STM EFB Harita Gösterimi
•
•
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Manuel veya otomatik olarak doküman ve
sistem yönetimini gerçekleştirebilir.
Esnek yer istasyonu sistemine sahiptir.

•
•

•
•
•

•

•

•

SONUÇ

Kolay kullanımlı, kullanıcı dostu HTML5
arayüzü ile web uygulamasını sağlamaktadır.
Servis tabanlı mimariye sahiptir. Bu nedenle,
herhangi bir sistem veya havayolu şirketlerinin
altyapısıyla entegrasyonu maliyet ve zaman
etkin olarak gerçekleşmektedir.
Online veya Offline olarak uçuş verilerinin
iletimi gerçekleşmektedir.
İleri seviyede PDF ve HTML gösterme
yeteneğine sahiptir.
Uçuş
ile
ilgili
dökümanların(NOTAM,
METAR,
VFR,
IFR)
gösterimini
gerçekleştirmektedir.
Uçak ile ARINC 429 veri bağlantısı sayesinde
gerekli benzin ve zaman bilgilerinin alınıp ilgili
operasyonel uçuş planındaki bilgiler ile
karşılaştırılmasını
otomatik
olarak
gerçekleştirir.
Gerekli
Performans
hesaplarını
ve
Ağırlık&Denge
hesaplarını,
havayolu
şirketlerinin kullandığı yazılımlar ile entegre
şekilde servis tabanlı olarak hesaplar.
Esnek Denetim Listesi ve Günlük bilgilerinin
tutulmasını gerçekleştirir.

Elektronik Uçuş Çantası artık pilotlarımızın ve uçuş
ekibinin iş hayatlarını zaman ve maliyet etkin olarak
kullanmasına yarar sağlayacak olan mobil teknolojilerin
kullanılmasıyla gerçekleştirilecektir. STM, AeroTab
projesi ile milli bir EFB projesi ortaya çıkararak sivil
havacılık alanındaki mobil teknolojilerin kullanılarak,
milli yazılımlarımızın ender ve başarılı örneklerinden
biri olması planlanmaktadır.
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