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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsansız Hava Araçları (İHA) bilinen iletişim altyapıları üzerinden komuta kontrol merkezleri ile 

haberleşmektedir. İHA ‘lar lokal komuta kontrol merkezleri ile konuşurken, lokal komuta kontrol merkezleri 

de Telekom operatörlerinin ve TSK TAFICS vb. haberleşme altyapıları (RL, baz istasyonları, transmisyon, 

MPLS, metroethernet, noktadan noktaya devreler, GSM Core Networkler, PSTN Santraller, NGN Core, IMS, 

MGW (Media Gateway), SBC vb.) üzerinden, merkezi komuta kontrol merkezleri ile haberleşirler, her ne 

kadar bazı Telekom sistemleri kapalı networkte çalışsa da, dışa açılan bacakları ve her bir sistemin gelişen 

teknoloji ile aşılabilen farklı açıklıkları vardır. Saldırganlar her geçen gün yeni saldırı yöntemleri keşfetmekte 

ve geliştirmektedirler. Bu sebeplerle bu altyapıların %100 güvenilir olabileceği düşünülemez. Bununla 

birlikte, her sistemin yönetim sorumluluğu farklı kurum/kuruluş veya birimlerdedir, hepsini günlük olarak 

tek noktadan test etmekte mümkün değildir. 

Ayrıca, İHA sistemleri konum bilgisi için GNSS uyduları ve yer istasyonları ile haberleşmektedir. GNSS 

uyduları, Dünya yüzeyinden ~15-20 bin kilometre yükseklikte bulunan uydulardan yayın yapmaktadır. 

Dünyaya ve alıcı sistemlere olan mesafeden dolayı alıcılara çok düşük güçlerde sinyaller ulaşır. Bu sebeple 

sistemler GNSS karıştırma ve aldatma saldırılarına maruz kalabilirler. Böylece, sahte GNSS yayını ile İHA 

'ların yanlış koordinatları hesaplaması sağlanarak, GNSS karıştırma ve aldatma saldırıları gerçekleştirilebilir. 

İHA ele geçirilebilir. Böylece İHA üzerinde bulunan ve istihbarat amaçlı toplanan veri ele geçirilebilir.  

2011 yılında ABD Hava Kuvvetlerine ait Lockheed Martin RQ170 İHA'sı İran tarafından GPS aldatma (GPS 

spoofing) saldırısı ile Kashmar kentinde ele geçirilmiştir. Bu konuda resmi açıklama yapılmamış olmasına 

rağmen genel kabul önce İHA ile olan haberleşme hattı sinyal karıştırma yöntemi ile kesilir. Bundan sonra 

askeri P(Y) kodlu GPS hattı kesilince İHA otopilot sistemiyle merkeze dönme moduna geçmiştir. Bu aşamada 

GPS aldatma saldırısı ile İran hava sahası İHA 'ya ABD'nin Afganistan'daki üssü gibi gösterilmiştir ve İHA 

İran'a indirilmiştir. 2016 yılında ise İran RQ170 benzer özelliklerde SİHA 'nın seri üretimine başlamıştır. 

GNSS karıştırma ve aldatma saldırıları çok fazla bilgi gerektirmeden küçük donanım ve yazılım parçaları ile 

düşük maliyetlerde gerçekleştirilebilir ve sonucunda milyon dolarlık zararlar verilebilir. Nitekim ülkeler bunu 

silah olarak kullanmaktadırlar. Bir makalede son 3 yılda Rusya sınırlarında 600 GPS aldatma olayı kayda 

geçildiği belirtiliyor. Aslında, sadece İHA 'lar değil konum, zaman ve hız verileri için GNSS kullanan diğer 

Askeri, Sivil Havacılık, Ulaşım, Haberleşme, Sanayi, Sağlık, Tarım, Enerji, Finans sektörleri de benzer 

şekilde risk altındadır.  

Baktığımızda, ortalama İHA maliyeti 10MUSD iken taşıdığı istihbarat verisinin ve üretimdeki emeğin değeri 

hiçbir birim ile ölçülemez. 

Biz istihbarat verisinin ve savunma taarruz sistemlerimizin yerli siber güvenlik çözümleri ile korunmasının 

önemli olduğuna inanıyoruz. Bu noktada Merkür Savunma olarak TURA ürünümüzle İnsansız Hava 

Araçlarının haberleşme altyapısını uçtan uca korumayı hedefliyoruz. Bu Proje fikrimiz ile daha önce 

Havelsan JET girişimci hızlandırma programında ikincilik ödülü aldık, projemiz oldukça ilgi gördü Havelsan 

Dergiye röportaj verdik, bu bizi projemizi hayata geçirme noktasında daha da heyecanlandırdı. Konunun 

önemini ihtiyacı ve projeyi hayata geçirdiğimizde göreceği değeri daha net görmüş olduk. Ürünümüzün ismi 

TURA, Türkçe bir kelimedir, anlamı kalkandır. Şu anda, projemiz ODTÜ Tübitak BİGG sürecinde Tübitak 

Jüri değerlendirme aşamasındadır. 

 

TURA ürünü iki modülden oluşacaktır. Modüllerde kullanılacak donanım ürünleri piyasada hazır olan 

ürünlerden kullanılacak olup, proje kapsamında sadece yazılım geliştirilecektir. 

1-STA (Sinyal Tehdit Analiz) Modülü: GNSS karıştırma ve aldatma saldırılarına karşı tedbir (GNSS Anti-

Jamming & Anti-Spoofing) sağlayacak İHA üzerine entegre edilecek gömülü yazılımdır. 

2-Merkezi Kontrol Modülü: Komuta kontrol merkezine konumlandırılacak yazılım ve TURA sistem 

arayüzünden oluşacaktır. Bu modülde yer alan yazılım ile İHA ile komuta kontrol merkezi arasındaki 

anomaliler tespit edilerek saldırılara karşı önlemler alınacaktır. Ayrıca, STA ̀ lardan gelen verilere göre yapay 

zekâ tabanlı merkezi yazılım üzerinde yeni saldırılara karşı algoritmalar geliştirilerek STA sistemlerine geri 

bildirim yapılarak nrt (near real time) saldırı tespiti sağlanacaktır. Komuta Kontrol Merkezinde TURA Sistem 

Arayüzü üzerinden, yetkilendirilmiş kullanıcı ile giriş yapılarak;  

• Saldırı tespiti ve önlemeye yönelik  

• Loglama ve log analizi, log sınıflandırılması  

• Alarm üretme ve merkezi kontrol  

• Yapay zeka ile öğrenme ve STA sistemlerine geri bildirim sağlanması 

• Operasyon vb. süreçler yönetilebilecek,  

• Ayrıca, harita üzerinden İHA durumunun kontrolü ve İHA'ya yapılan ataklar ile ilgili günlük haftalık 

aylık olarak raporlar alınabilecektir.  
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Biz TURA ürünümüz ile komuta kontrol merkezinde bir yazılım, İHA GNSS anten ile alıcı arasında bir sinyal 

tehdit analiz yazılımı ile; Haberleşme networkünü korumayı, GNSS karıştırma ve aldatmalarına karşı tedbir 

sağlamayı, böylece sistemin kendi iç ağı içerisinde güvenli iletişim kurmasını sağlayarak Ülkemizin gözlem 

ve taarruz kabiliyetimizin arttırılması, İHA ve İHA üzerindeki istihbarat verisinin korunması ve savunmada 

dışa bağımlılığın azaltılması noktasında destek katmayı hedefliyoruz.  

Bu tehditlere karşı ülkemizde yurtdışı menşeili siber güvenlik çözümleri ve GNSS alıcıları kullanıldığı 

bilinmektedir. Yerli ürünlere baktığımızda, TURA ürününde olduğu gibi uçtan uca korumayı hedefleyen bir 

ürün bulunmamakla birlikte, konum bilgisini üretmeye yönelik Terraflite ve GPS sinyalini karıştırmayı 

önleyen Konumbul, GNSS karıştırmalarına karşı Tualcom GNSS sistemi vb. ürünler bulunmaktadır. Ayrıca, 

bu ürünlerde, yapay zekâ desteği olmadığı için de GNSS yeni saldırı yöntemlerine karşı gerçek zamanlı olarak 

etkin olamamaktadır. Bununla birlikte, komuta kontrol merkezi ile olan iletişimlerde mevcutta koruma amaçlı 

kullanılan frekans değişikliği, kriptolama vb. yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir. TURA ürünü İHA 

iletişim altyapısının uçtan uca korunmasını hedeflemekte olup, hem GNSS tarafında STA Modülü ile gelen 

GNSS sinyalleri analiz edilerek gerçek zamana yakın olarak tehditler tespit edilip önlenebilecek. Merkezdeki 

yapay zekâ yetkinliği ile yeni saldırı yöntemleri tespit edilerek, buna göre algoritmalar geliştirilecektir. Hem 

de Merkezi Kontrol Modülü ile haberleşme trafiği izlenerek anomaliler tespit edip saldırılar önlenebilecektir. 

 

  
 

1.1. SİNYAL TEHDİT ANALİZ (STA) MODÜLÜ 

 
 

GNSS alıcısı ile anten arasında konumlandırılacak olan STA modülü antenden gelen tüm sinyalleri analiz 

ederek alıcıya doğru sinyallerin ulaştırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, üzerindeki algoritmalarda 

tanımlanmamış olan anomaliler (yeni saldırı yöntemleri) için üzerindeki datayı merkezdeki yapay zekâ 

tabanlı sinyal analiz yazılımına gönderecek olup, yapay zekâ yetkinlikleri ile yapılacak analizler sonucunda 

tespit edilen yeni saldırı vektörleri için geliştirilecek algoritmalar gerçek zamana yakın olarak İHA üzerindeki 

STA Modülüne iletilebilecektir. Böylece daha etkin ve yenilikçi bir koruma sağlanması hedeflenmektedir. 
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1.2. MERKEZİ KONTROL MODÜLÜ 

 

 
 

Merkezi kontrol modülü, İHA ile komuta kontrol merkezleri arasındaki haberleşme trafiğini analiz ederek 

anomalileri/atakları tespit edecek ve önleyecektir. Ayrıca, TURA sistem ara yüzünden alarm, log üretimi, 

raporlama vb. yapabilecektir. Merkezi kontrol modülü, merkezde veya lokalde konumlandırılabilir, ancak 

tavsiye edilen, haberleşme trafiği analiz yazılımının İHA ‘ya yakın olan noktada olmasıdır, TURA ara 

yüzünün ise her iki nokta da konumlandırılmasıdır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Bilindiği gibi İnsansız Hava Araçları (İHA) konum bilgisi için GNSS uyduları ile haberleşmektedir. 

GNSS uyduları, Dünya yüzeyinden ~15-20 bin kilometre yükseklikte bulunan uydulardan yayın 

yapmaktadır. Dünyaya ve alıcı sistemlere olan mesafeden dolayı alıcılara çok düşük güçlerde 

sinyaller ulaşır. Bu sebeple sistemler GNSS karıştırma ve aldatma saldırılarına maruz kalabilirler. 

Böylece, sahte GNSS yayını ile İHA'ların yanlış koordinatları hesaplaması sağlanarak, GNSS 

karıştırma ve aldatma saldırıları gerçekleştirilebilir. İHA ele geçirilebilir, üzerindeki verilere 

erişilebilir. Ayrıca, İHA'lar Komuta kontrol için komuta kontrol merkezi ile bilinen altyapılar 

üzerinden haberleşmektedir. Bu iletişim altyapılarıda gelişen siber saldırı yöntemleri ile 

hacklenebilir. Böylece İHA üzerinde bulunan ve istihbarat amaçlı toplanan veri ele geçirilebilir. 

2011 yılında ABD Hava Kuvvetlerine ait Lockheed Martin RQ170 İHA'sı İran tarafından GPS 

aldatma (GPS spoofing) saldırısı ile Kashmar kentinde ele geçirilmiştir. Bu konuda resmi açıklama 

yapılmamış olmasına rağmen genel kabul önce İHA ile olan haberleşme hattı sinyal karıştırma 

yöntemi ile kesilir. Bundan sonra askeri P(Y) kodlu GPS hattı kesilince İHA otopilot sistemiyle 

merkeze dönme moduna geçmiştir. Bu aşamada GPS aldatma saldırısı ile İran hava sahası İHA'ya 

ABD'nin Afganistan'daki üssü gibi gösterilmiştir ve İHA İran'a indirilmiştir. 2016 yılında ise İran 

RQ170 SİHA'nın seri üretimine başlamıştır. GNSS karıştırma ve aldatma saldırıları çok fazla bilgi 

gerektirmeden küçük donanım ve yazılım parçaları ile düşük maliyetlerde gerçekleştirilebilir ve 

sonucunda milyon dolarlık zararlar verilebilir. Nitekim ülkeler bunu silah olarak kullanmaktadırlar. 

Bir makalede son 3 yılda Rusya sınırlarında 600 GPS aldatma olayı kayda geçilği belirtiliyor. 

Aslında, sadece İHA'lar değil konum, zaman ve hız verileri için GNSS kullanan diğer Askeri, Sivil 

Havacılık, Ulaşım, Haberleşme, Sanayi, Sağlık, Tarım, Enerji, Finans sektörleri de benzer şekilde 

risk altındadır. Merkür Savunma olarak TURA ürünü ile komuta kontrol merkezinde bir yazılım, 

İHA GNSS anten ile alıcı arasında bir sinyal tehdit analiz yazılımıyla; haberleşme networkünün 

korunması, GNSS karıştırma/aldatmalarına karşı tedbir sağlanması, böylece sistemin kendi iç ağı 

içerisinde güvenli iletişim kurması hedeflenmektedir. Ülkemizin milli güvenliğine katkı sağlanması 
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hayali ile çıkılan yolda alınan eğitimler, mentor görüşmeleri, yapılan müşteri görüşmeleriyle ihtiyaç 

anlaşılarak, çözüm tasarlanmış, ürün kimliği oluşturulmuş, potansiyel müşteriler belirlenmiş, iş 

ortaklığı fırsatları değerlendirilmiştir. Ayrıca, savunma sanayide Ülkemizin yerli, milli üretimi ve 

bu yöndeki girişimleri desteklemesinden alınan güç ve HavelsanJET/Tübitak BİGG sürecinde 

edinilen bilgi birikimi ile TURA ürününün geliştirmesi, böylece Ülkemize gözlem ve taarruz 

kabiliyetimizin arttırılması, İHA ve İHA üzerindeki istihbarat verisinin korunması noktasında destek 

sağlanması hedeflenmiştir. 

 

3. Çözüm  

Ürün ismi TURA, Türkçe bir kelimedir, anlamı kalkandır. TURA ürünü ile komuta kontrol 

merkezinde bir yazılım ve arayüz, İHA üzerinde de bir sinyal tehdit analiz yazılımı 

konumlandırılarak, haberleşme networkünün korunması, GNSS karıştırma/aldatma saldırılarına 

karşı tedbir sağlanması ve böylece İHA üzerinde bulunan ve İHA tarafından istihbarat amaçlı 

toplanan verinin koruması hedeflenmiştir. TURA ürünü iki modülden oluşacaktır. Modüllerde 

kullanılacak donanım ürünleri piyasada hazır olan ürünlerden kullanılacak olup, proje kapsamında 

sadece yazılım geliştirilecektir. 1-STA (Sinyal Tehdit Analiz) Modülü: GNSS karıştırma ve aldatma 

saldırılarına karşı tedbir (GNSS Anti-Jamming & Anti-Spoofing) sağlayacak İHA üzerine entegre 

edilecek gömülü yazılımdır. ilk paket olarak üretilecek olan STA Modülünün ara ürün olarak satışı 

yapılabilecektir. 2-Merkezi Kontrol Modülü: Komuta kontrol merkezine konumlandırılacak yazılım 

ve TURA sistem arayüzünden oluşacaktır. Bu modülde yer alan yazılım ile İHA ile komuta kontrol 

merkezi arasındaki anomaliler tespit edilerek saldırılara karşı önlemler alınacaktır. Ayrıca, STA 

`lardan gelen verilere göre yapay zeka tabanlı merkezi yazılım üzerinde yeni saldırılara karşı 

algoritmalar geliştirilerek STA sistemlerine geri bildirim yapılarak nrt saldırı tespiti sağlanacaktır. 

Komuta Kontrol Merkezinde TURA Sistem Arayüzü üzerinden, yetkilendirilmiş kullanıcı ile giriş 

yapılarak; 

* Saldırı tespiti ve önlemeye yönelik, 

* Loglama ve log analizi, log sınıflandırılması, 

* Alarm üretme ve merkezi kontrol, 

* Yapay zeka ile öğrenme ve STA sistemlerine geri bildirim sağlanması, 

* Operasyon vb. süreçler yönetilebilecek, 

* Ayrıca, harita üzerinden İHA durumunun kontrolü ve İHA'ya yapılan ataklar ile ilgili günlük 

haftalık aylık olarak raporlar alınabilecektir.  

Savunma Sanayinde otonom sistemlerin kullanımının artması ile birlikte komuta kontrol sistemleri, 

konum bilgisi (GNSS) ve sistem üzerine faydalı yükler ilave edilerek istihbarat amaçlı ortam 

verisinin alınmasına yönelik teknolojilerin kullanımı da artmaya başlamıştır. Kullanılan bu 

teknolojiler ve siber alanda hızla gelişen saldırı yöntemleri ülkelerin uluslararası güvenliğini tehdit 

etmektedir. Bu tehditlere karşı ülkemizde yurtdışı menşeili siber güvenlik çözümleri ve GNSS 

alıcıları kullanılmaktadır. Ülkemizdeki yerli milli ürünlere baktığımızda, konum bilgisini üretmeye 

yönelik Terraflite ve GPS sinyalini karıştırmayı önleyen Konumbul, GNSS karıştırmalarına karşı 

Tualcom GNSS sistemi vb. ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler, TURA ürününde olduğu gibi GNSS 

aldatmalarına karşı tedbir sağlamamakta ve yeni saldırı yöntemlerine karşı gerçek zamanlı olarak 

etkin olamamaktadır. Ayrıca, komuta kontrol merkezi ile olan iletişimlerde mevcutta koruma amaçlı 

kullanılan frekans değişikliği, kriptolama vb. 1/30 ÖN İZLEME ÖN İZLEME ÖN İZLEME ÖN 

İZLEMEyöntemler vardır. Bu noktada TURA ürünü ile Savunmada yerli ürün kullanımı, GNSS 

saldırılarına karşı gerçek zamanlı koruma sağlanması ve haberleşme networkünün korunması 

hedeflenmiştir. 
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4. Yöntem 

STA Modülü; GNSS haberleşmesi GNSS uydu, yer istasyonları ve alıcı ikilisinden oluşur. GNSS 

çalışma sisteminde her uydu kendine ait ID kodu, konumu, zaman bilgisi ve diğer ilgili parametreleri 

gönderir. Alıcı da aldığı sinyalden hangi uydudan ve ne kadar sürede aldığına bakar sonra bu sinyalin 

taşıma hızını hesaplar ve zaman bilgisini de kullanarak uydulara olan uzaklıklarını hesaplar, dört 

uyduya olan uzaklık ile alıcının saatindeki ofset üzerinden hesaplanan uzaklık farkından, 

koordinatlar hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucu üçgenleme (triangulation) yöntemleri ile alıcı 

kendi konumunu bulur. P veya C/A kodu her uydu için eşsizdir, bu bilgi ile GNSS alıcısı hangi 

uydudan bilgi aldığını bilmektedir. GNSS alıcısı aynı ilk sinyali aldıktan sonra kendisi de içinde bu 

sinyali oluşturur ve aldığı sinyal ile oluşturduğu sinyal arasındaki gecikmeden uzaklığı hesaplar. 

GNSS aldatma saldırganı daha portatiftir ve hızlı bir şekilde yeni konumdan saldırılar 

gerçekleştirebilmektedir ancak saldırılarda doppler etkisi, güç seviyesi, faz farkı ve veri içeriği gibi 

veriler hedef ile senkronize edildiği için bu tip saldırılarda temel tespit yöntemi olarak DOA 

kullanılmaktadır. Çevresel etkenler, hava ve atmosferik olaylar sinyal seviyesini etkileyebilir ama 

aldatma/karıştırma sinyallerinin gerçek sinyallerden en az 2 db, 3 db fazla olması beklenmektedir. 

Adaptif maksimum sinyal seviyesi filtresi kullanılarak saldırgan sinyalleri temizlenecek. GNSS 

sinyallerinin güçleri kayıt altına alınarak, ani değişimler bulunacak ve bu değişimler kullanıcıya 

alarm olarak bildirilecektir. Sinyal kuvvetindeki değişimin zaman içinde gerçekleşmesi beklenir, 

GNSS sinyali hep aynı güçte ve kusursuz geliyorsa bu durumun da anomali olarak tespit edilip 

kullanıcıya bildirilmesi hedeflenmektedir. Günlük efemeris bilgilerini https://cddis.nasa.gov 

adresinden indirilebilmektedir. Bu veriler üzerinden uyduların konumlarına ulaşılmaktadır. ECEF 

denklemiyle hesapladığımız verileri indirdiğimiz günlük verileri karşılaştırarak ta saldırı tespiti 

yapılabilmektedir. Ayrıca, yapılan literatür taramasında MUSIC, Root-MUSIC ve ESPRIT 

algoritmalarının GNSS aldatma tespiti için en iyi performansı verdiği ancak SNR değeri, örneklem 

sayısı ve anten sayısı olarak değerlendirildiğinde uygulanabilir en iyi algoritmanın ESPRIT olduğu 

görülmüştür. Bu projede ESPRIT algoritmasının kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca doğrulama 

olarak efemeris verileri de kullanılacaktır. Merkezi Kontrol Modülü: Anomalileri tespit etmek ve 

saldırıları önlemeye yönelik olarak komuta kontrol merkezine konumlandırılacak TURA ürünü ile 

network dinlenecek, yani NTA gibi ağ trafiği izlenerek, içeriği analiz edilecektir. Komuta kontrol 

merkezine konumlandırılacak TURA sistem arayüzü ile kullanıcılar uyarılacak, saldırılar tespit 

edilip önlenecektir. Ayrıca, yapay zeka merkezi yazılım yetkinliğiyle STA'dan gelen data analiz 

edilerek yeni saldırı yöntemleri için algoritmalar geliştirilerek STA modüllerine geri bildirim 

sağlanacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

TURA ürünü İHA iletişim altyapısını uçtan uca korumayı hedefleyen ilk ürün olma özelliğini 

taşımaktadır. Yurt içi ve yurt dışı ürün ailesinde TURA ürün konseptinde bir ürün bulunmamaktadır. 

Ancak bu alan gizli bir alan olması, ülkelerin milli güvenliği söz konusu olması nedeniyle, siber 

güvenlik ve savunma alanında hizmet veren büyük firmalar ve kamu kurumlarının, güvenliğini 

sağlamak ve arttırmak yönünde çalışmaları, ürünleri olduğu değerlendirilmektedir. Yapılan 

araştırmalarda genelde yurt dışı menşeli GNSS alıcılar (NOVATEL vb.) kullanıldığı görülmüştür. 

TURA ürünü ile buradaki dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca, komuta kontrol 

merkezlerinde önlem olarak (sızma testleri) güvenlik testleri neticesinde tespit edilen açıkların 

kapatıldığı, frekans değişikliği vb. yöntemler ile frekansın tespitini önlemeye yönelik tedbirler 

kullanıldığı, yine yurt dışı menşeli siber güvenlik ürünleri kullanıldığı görülmüştür. Burada da daha 

profesyonel olarak koruma sağlanması hedeflenmektedir. TURA Ürünü iki modülden oluşacaktır. 
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STA Modülü gömülü yazılımdaki algoritmalar ile mevcut antenden aldığı doğru sinyalin GNSS 

alıcısına ulaşmasını sağlayacak bir koruma sistemi olarak düşünülmüştür. GNSS alıcısı ile anten 

arasına konumlandırılacak STA Modülü (protatip çalışmasında donanım olarak piyasadan hazır 

FPGA kart kullanılacaktır) ile antenden alınan sinyaller analiz edilerek anomaliler tespit edilecek ve 

sistem üzerindeki algoritmalar doğrultusunda bir karar ve düzeltme fonksiyonu sağlayacaktır. 

Saldırı vektörlerine göre karar vererek en doğru sinyalin GNSS alıcısına iletilmesini sağlayacaktır. 

STA tarafından analiz edilen sinyallerdeki anomaliler merkezdeki yapay zeka tabanlı yazılıma 

gönderilecek olup, burada daha önce var olan algoritmalar dışındaki yeni anomaliler tespit edilerek 

güncellenen veriler yeni saldırı vektörleri uçtaki STA ekipmanlarına geri bildirim olarak 

iletilecektir. Böylece düşman unsurlarca geliştirilen yeni karıştırma (jamming) ve aldatma 

(spoofing) yöntemleri hızlıca tespit edilerek gerçek zamana yakın olarak koruma sağlanabilecektir. 

İkinci modül olan Merkezi Kontrol Modülü ile de İHA ile komuta kontrol merkezi arasındaki 

iletişim altyapısı analiz edilecek ağ trafiği izlenerek networklerdeki anomaliler tespit edilecek ve 

saldırıları önlemeye yönelik tedbir alınacaktır. Ayrıca, TURA Sistem arayüzünden anlık olarak İHA 

durumu takip edilebilecek, anlık ve geçmişe dönük raporlar alınabilecektir. Yurtiçi ve yurtdışı 

pazarda benzer koruma sistemleri bulunmaktadır. Ancak bunlar hem uçtan uca korumayı 

hedeflememekte hem de yeni saldırı yöntemlerine karşı üzerindeki algoritmalar ile sınırlı kalmakta 

ve etkin bir koruma sağlayamamaktadır. Saldırganlar her geçen gün yeni saldırı yöntemleri 

geliştirmektedir, sahada etkin bir koruma için daha dinamik bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu proje 

kapsamında geliştirilecek TURA ürünü kendi kendine öğrenerek farklı saldırı yöntemlerine karşı da 

nrt (near real time) önlem sağlayabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

TURA projesi TRL3 seviyesindedir, Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı, HavelsanJET 

Hızlandırma Programında alınan mentorlükler ve teknik görüşmeler sonucunda ürün son halini 

almıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin Toplam Süresi: 18 ay 

Çalışacak Personel: 6 kişi  

Toplam Proje Maliyeti: 2M TL 

Minimum Proje Maliyeti:950Bin TL 

 

TURA Proje Planı

Açıklama
DÖNEMLER (Hafta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1. STA Modül Tasarımı
STA Modül tasarımı tamamlanarak, GNSS 

aldatma/karıştırmalarına karşı bilinen 6 farklı saldırı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Piyasadaki hazır donanımlar kullanılarak modül tasarımının

yapılması

Çıktılar: STA Modül tasarımının yapılması

1 1 1 1

b. Farklı GNSS (GPS/GLONASS) sinyalleri için sinyal analiz

çalışmalarının yapılması

Çıktılar: GPS/GLONASS için sinyal analiz çalışmalarının 

yapılması 2 2 2 2

c. GNSS aldatmalarına karşı algoritmalarının iyileştirilmesi Çıktılar: GNSS aldatmalarına karşı algoritmalar 2 2 2 2 2 2

d. GNSS karıştırmalarına karşı algoritmalarının iyileştirilmesi Çıktılar: GNSS karıştırmalarına karşı algoritmalar 2 2 2 2 2 2

e. Geliştirilen algoritmalar için STA gömülü yazılım geliştirilmesi Çıktılar: STA Modülü 3 3 3 3 3 3 3 3

2. STA Modülü ile GNSS alıcı Testleri
STA Modül gömülü yazılımı tamamlanarak piyasada 

kullanılan en az 1 GNSS modeli için GNSS 0 0 0 0 0 0 0 0

a. En az bir farklı marka GNSS alıcısı ile STA modül

entegrasyonunun yapılması

Çıktılar: STA Modülü ile  GNSS alıcısı entegrasyonu

3 3 3 3

b. GNSS alıcısı ile en az 6 farklı saldırı vektörü için testlerin

gerçekleştirilmesi

Çıktılar: STA Modülü test sonuçları (Beklenen %95 Başarı)

3 3 3 3

3. Merkezi Kontrol Modülü

Merkezi kontrol modülü tasarımı tamamlanacak, 

haberleşme trafik analiz yazılımı geliştirilecek, TURA 

sistem arayüzü son haline getirilecektir. Ayrıca, yapay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Piyasadaki hazır donanımlar ile modül tasarımının yapılması Çıktılar: Merkezi Kontrol Modülününün tasarımının 

yapılması
2 2 2 2

b. Haberleşme networkü için Network Tehdit Analiz (NTA)

yazılımının geliştirmesi

Çıktılar: Merkezi Kontrol Modülü yazılımı

2 2 2 2 2 2 2 2

c. Yapay zeka tabanlı TURA sistem arayüz yazılımının

geliştirilmesi

Çıktılar: Yapay Zeka STA destek yazılımı, TURA sistem 

Arayüzü (UI/UX) 1 1 1 1 1 1 1 1

d. Test ortamında toplanan raw datanın merkezi yazılıma

yüklenerek test edilmesi

Çıktılar: Merkezi Kontrol Modülü yazılım test sonuçları

2 2 2 2 2 2 2 2

e.TURA Sistem Arayüzü son haline getirilerek UI/UX testleri

yapılması

Çıktılar: TURA sistem arayüzü test sonuçları

1 1 1 1 1 1 1 1

4. Entegrasyon, Saha Testleri ve İyileştirmeler Entegrasyon, saha testleri yapılarak TURA Ticari Prototip 

Ürünü son haline getirilecektir.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. STA Modülü ve Merkezi Kontrol Modülünün entegrasyonu Çıktılar: STA Modülü ve Merkezi Kontrol Modülünün 

entegrasyonu
3 3 3 3 3 3 3 3

b. Yapay zeka tabanlı TURA sistem arayüzü ile STA Modül

entegrasyon testleri

Çıktılar: Yapay Zeka STA destek yazılımı ile STA Modülü 

entegrasyon test sonuçları 1 1 1 1 1 1 1 1

c. Entegrasyon, Saha testleri ve iyileştirmeler Çıktılar: Test sonuçları 3 3 3 3

d.TURA Ticari Prototip Ürünü son haline getirilmesi Çıktılar: Protatip TURA ürünü 1 1 1 1

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

% Tamamlandı (planın ötesinde)Plan Süresi Fiili Başlangıç % Tamamlandı Fiili (planın ötesinde)

ETKİNLİK
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

TURA ürünü ile hedeflenen öncelikle ulusal pazarda yer almak. Ulusal pazarda, İHA üreticileri, Komuta 

Kontrol Sistemleri, Haberleşme Sistemleri üreten Savunma Sanayi firmalarına bakıldığında potansiyel 

müşteriler 12 Savunma Sanayi Firması ile İHA kullanan Kamu Kurumlarıdır. HavelsanJET hızlandırma 

programı kapsamında yapılan gösterim gününde Havelsan İş geliştirme (EST) Direktörü ile yapılan 

görüşmede bu konudaki ihtiyaçlarını dile getirerek birlikte çalışma teklifinde bulundular, ayrıca konu 

hakkında kendilerinden yazılı niyet mektubu da talep edilmiştir. TURA ürününün İHA üreticileri, Komuta 

Kontrol merkezi üreticileri ve İHA kullanıcı kurumlar ve kuruluşlar tarafından kullanılması 

hedeflenmektedir. En önemli özelliği yerli ve milli olması olacak olup, Ülkemizin savunma sanayisinde diğer 

Ülkelere satış yaptığı teknolojilerin bir parçası olarak diğer Ülkelere de pazarlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, yol haritasında STA Modülünün sivil pazarda ve TURA ürününün diğer hava, deniz ve kara askeri 

araçlarında kullanımı için de pazarlanması hedeflenmektedir. HavelsanJET ve ODTÜ Tübitak BİGG 

süreçlerinde müşteriler ile yapılan görüşmelerde doğrudan alım veya ihale ile alım yapıldığı, firma ile 

imzalanan sözleşmeler çerçevesinde de alım sürecinin ve ürün teslim sürecinin takip edildiği belirtilmiştir. 

Savunma alanında bir siber güvenlik ürünü olan TURA için SSB ve Siber Güvenlik Kümelenmesinin 

katologlarına girme noktasında çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, Müşterilerle yüz yüze 

görüşmeler, sosyal medyada tanıtımlarının yapılması, IDEF, ETTC, Saha EXPO vb. Fuarlar ile Türkiye Siber 

Güvenlik Kümelenmesi tarafından her yıl düzenlenmesi hedeflenen Serktör Zirvesine katılım sağlanması ve 

özellikle iş ortaklıkları (Havelsan JET, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, diğer kuluçka firmaları) 

aracılığı ile müşteriler ile iletişim kurulması hedeflenmektedir. TURA ürünü için STA ve Merkezi Kontrol 

Modülü için Değer Bazlı-Gerçek Zamanlı piyasa fiyatı üzerinden fiyatlandırma yapılmıştır. Müşteri ile 

yapılan sözleşme çerçevesinde anlaşma yapıldığında toplam bedelin bir miktarı alınacak olup, kalanı ise ürün 

tesliminde alınacaktır. TURA ürünü iki modülden oluşmaktadır, ilk modül STA Modülü ara ürün olarak tek 

olarak satılabilir. İkinci Modül Merkezi Kontrol Modülüdür, TURA sistem arayüzünü de kapsayan bu modül 

yazılım parçasıdır, komuta kontrol merkezinde konumlandırılacaktır. Ara ürün olarak satışı yapılabilir. 

Ancak, tavsiye edilen İHA iletişim altyapısının uçtan uca korunabilmesi adına iki modülün birlikte 

alınmasıdır. Ayrıca, yazılımlarla ilgili yapılacak güncellemelerde için maliyet, yapılan sözleşmeye göre 

belirli bir süre ücretsiz sonrasında ücretli olarak müşteriden talep edilecek olup, Bakım-İşletme maliyetleri, 

belirli bir süre satış sözleşmesi üzerinden sonrasında ayrıca yapılacak bakım sözleşmesi üzerinden müşteri 

ile yapılacak mutabakatlar ile talep edilecektir. 

TURA ürününün öncelikle İHA üreticileri, Komuta Kontrol merkezi üreticileri ve İHA kullanıcı kurumlar ve 

kuruluşlara pazarlanması hedeflenmektedir. En önemli özelliği yerli ve milli olması olacak olup, Ülkemizin 

savunma sanayisinde diğer Ülkelere satış yaptığı teknolojilerin bir parçası olarak diğer Ülkelere de 

pazarlanması noktasında satış stratejileri uygulanacaktır. Ayrıca, STA Modülünün ara ürün olarak hem İHA 

sistemleri için satışı gerçekleştirilebilecektir. Hemde sivil pazarda ve TURA ürününün diğer hava, deniz ve 

kara askeri araçları içinde kullanılabilmesi noktasında uyumluluk çalışmaları yapılarak pazarlanması 

sağlanacaktır. En önemli rekabet avantajı TURA ürününün uçtan uca koruma sağlamaya yönelik konsepti ve 

yerli bir ürün olacak olmasıdır. Patent başvurusu ürün teknik detaylarını korumak amacı ile şu aşamada 

yapılmayacak olup, müşteriler ile gizlilik sözleşmesi yapılması hedeflenmektedir. 

 

9. Riskler 

TURA Projesi kapsamlı bir proje olup, farklı yetkinlikteki personellerin bir arada çalıştırılması 

gerekmektedir. Şuan proje ekibimiz 2 kişi olup, diğer personellerin, ekip üyelerinin bulunması 

konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 
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İHA İLETİŞİM 

ALTYAPISININ 

UÇTAN UCA 

KORUNMASI 

Savunma Sanayinde otonom sistemlerin kullanımının artmasıyla 

birlikte komuta kontrol sistemleri, konum bilgisi (GNSS) ve sistem 

üzerine faydalı yükler ilave edilerek istihbarat amaçlı ortam verisinin 

alınmasına yönelik teknolojilerin kullanımı da artmaya başlamıştır. Bu 

teknolojiler ve siber alanda hızla gelişen saldırı yöntemleri ülkelerin 

uluslararası güvenliğini tehdit etmektedir. Bu noktada, Merkür 

Savunma olarak hedefimiz savunma sanayi teknolojileri için yerli milli 

siber güvenlik çözümleri geliştirmektir. 

 

 

TURA 

TURA ürünü GNSS aldatma/karıştırma 

saldırılarına karşı tedbir sağlamak amacıyla İHA 

üzerinde konumlandırılan STA Modülü ile 

haberleşme altyapı güvenliğini sağlamayı ve 

yapay zekâ yetkinlikleriyle yeni saldırı 

vektörlerini tespit etmeyi amaçlayan yazılım ile 

TURA sistem ara yüzünü de kapsayan Merkezi 

Kontrol Modülünden oluşmaktadır.  

TURA sistem ara yüzünden; 

➢ Saldırı tespiti ve önleme 

➢ Log ve alarmların takibi 

➢ Yapay zekâ ile sinyal analizi 

➢ Harita üzerinden İHA durumunun kontrolü 

➢ İHA'ya yapılan ataklar ile ilgili raporlar 

➢ Operasyon süreçlerin yönetimi  

 


