
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
TSKGV’nın bağlı ortaklığı ve SSB’nın iştirakidir

Fethiye Mh. Havacılık Blv. No:17
06980 Kahramankazan-Ankara/TÜRKİYE  
T +90 (312) 8111800 • F +90 (312) 8111425 
marketing@tai.com.tr
www.tusas.com

Te
lif

 H
ak

kı
 ©

 2
0

2
1

 T
ür

k 
H

av
ac

ılı
k 

ve
 U

za
y 

Sa
na

yi
i A

.Ş
. |

 T
üm

 h
ak

la
rı 

sa
kl

ıd
ır.

İŞLETME & LOJİSTİK 

• Operayonel Sıcaklık Limitleri -54°/ +50° 
• Yağmur ve güneş radyasyonuna karşı dirençli yapı
• Buz giderme sistemi
• 15kt yan rüzgarda ve 20kt ön rüzgarda kalkış ve iniş
• MIL-STD - 810, RTCA / DO - 160D, MIL - STD -464, MIL STD - 461 ile 
  uyumlu ekipman ve tasarım
• İdame edilebilirlik optimizasyonu 
• Özel ekipman gerektirmeyen bakım
• Otomatik test kabiliyetine sahip Uçuş Hattı Test Bilgisayarı
• Uçuş, Faydalı Yük ve Bakım Simülatörü

ANKA
İHA Sistemi



v-

Görev esnekliğine, çoklu faydalı yüklerin ve yeni kabiliyetlerin entegrasyonuna 
imkan veren ayrık görev sistemi mimarisi

KONTROL İSTASYONU 
ÖZELLİKLERİ
• NATO uyumlu ACE-III tipi YKİ korunağı

• STANAG 4586 uyumlu tasarım

• Yedekli komuta ve kontrol konsolları

• Görev planlaması, yönetimi, analizi,  
  simülasyon ve  oynatma kabiliyetleri

• Kullanıcı dostu insan makine arayüzü

• C4I arayüzleri

• Simülatör moduna dönüşme özelliği

YÜK SEÇENEKLERİ

BOYUTLAR
Kanat Açıklığı     17,5 m

Uzunluk      8,6 m

Yükseklik      3,25 m

PERFORMANS
Havada Kalış Süresi   30+ Saat @ Görev İrtifası

Maksimum irtifa    30.000 ft (MSL)

Görev İrtifası    18.000 - 23.000 ft 

Link Menzili     250+ km

Motor      Ağır Yakıt Motoru

Faydalı Yük Kapasitesi    350+ kg

MTOW      1.700 kg 

TEKNİK VERİLER

ANKA
İHA Sistemi
ANKA gelişmiş Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı insansız hava aracı, 
bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı yükleri ile tüm hava keşifleri, hedef 
tespit / tanımlama ve istihbarat misyonlarında gece gündüz koşullarında 
görev yapmakta olup, otomatik iniş-kalkış da dâhil otonom uçuş özelliklerine 
sahiptir

Yüksek göreve hazırlık oranıyla ANKA filoları farklı son kullanıcıların 
envanterinde yerini almış olup 90,000’i aşan uçuş saatine (Mart 2021) sahiptir.

ANKA filoları ilk teslimatların hemen ardından faaliyete geçmiş olup, elektronik 
harp koşulları da dahil en zorlayıcı muharebe koşullarında başarıyla görev 
yapmaktadır.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
• Tam otonom operasyon                         
• Yedekli uçuş kontrol sistemi                         
• Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi   
   (DGPS ve radar)
• Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
• Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı  
   (44 Mbps)
• DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 
   sertifikalı uçuş kritik donanım)
• Kriptolu haberleşme (Comsec & 
  Transec)
• Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti   
  (Kalkış seçeneği ile)

• Link kopması durumunda kalkış yapılan   
  üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
• Düşük ömür devri maliyeti
• Ağır yakıtlı itki sistemi 
• Katlanabilir iniş takımı
• Yedek acil durum pilleri
• Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile      
  artırılmış kabiliyet
• Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı 
  uçuş sensörü ve faydalı yükler 
•Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı   
  Yük Veri Kaydı 

• Keşif Gözetleme Faydalı Yükleri 
 - Yüksek Çözünürlük EO/IR/LD/LRF Kamera
 - SAR/GMTI-ISAR Radar
 - Geniş Alan Gözetleme Kamerası 

• Elektronik Harp
 - ESM / EA (Elektronik Destek Tedbirleri / 
 Elektronik Taarruz)
 - ComJam (İletişim Sinyali Karıştırıcı)

• Silahlar 
 - Hassas Güdümlü Bombalar
 - Lazer Güdümlü Roketler
 - Anti-tank Füzeleri

• Operasyon Destek Sistemleri 
 - Geniş Bant Uydu Haberleşme Sistemi   
 (20 Mbps kadar)
 - Personel Yer Bulma (PLS)
 - VHF/ UHF Radyo Rölesi
 - Dijital Veri Kaydedici
 - Uzak Görüntü Terminali
 - Yedekli Dar Bant Uydu Alıcı-Verici 
 - İletişim Podu
 - MALD (İHA’dan İHA Bırakma)


