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HSTA Projesi Saha Kabulleri Hv.K.K.lığı ve SSB’nin Katılımları
ile Başarıyla Gerçekleştirildi…
Hv.K.K.lığı’nın ağ destekli ses haberleşme (VCS) ve kayıt sistemleri (VRS) ihtiyaçları kapsamında,
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ana yüklenici olarak yürütmekte olduğumuz Hava Savunma Telsiz
Ağı Projesi’nin (HSTA) ikinci safhası kapsamındaki planlanan mevzilerin saha kabulleri Hv.K.K.lığı
ve SSB’nin katılımları ile gerçekleştirilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.
Proje kapsamında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz…

Mobil ve Sabit Tacan Tedariki Projesi Saha Kabul Faaliyetleri
Hv.K.K.lığı ve SSB’nin Katılımları ile Başarıyla Gerçekleştirildi…
HvKK.lıgı ihtiyacına binaen; Savunma Sanayii Başkanlığı ile ana yüklenici olarak yürütmekte
olduğumuz “Mobil ve Sabit TACAN Tedariki Projesi” kapsamında, planlanan mevzilerin
saha kabul faaliyetleri Hv.K.K.lığı ve SSB’nin katılımları ile gerçekleştirilmiş ve başarı ile
tamamlanmıştır.
Proje kapsamında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz…

DHMİ Yeni Nesil Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemleri İhalesini
Onur Mühendislik Kazandı...
Ülkemiz hava sahasının daha etkin bir şekilde yönetilmesi için yeni nesil IP tabanlı haberleşme
(VCS) ve kayıt (VRS) sistemleri kapsamında çıkılan DHMİ ihalesini yine tek yerli üretici olan ONUR
kazandı.
İlk olarak 2012 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı‘nın ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirilen Hava
Savunma Telsiz Ağı Projesi ile “IP Tabanlı Ses İletişim ve Haberleşme Sistemleri” konusunda yerlilik
temellerini atan ONUR daha sonra bu yetkinliği diğer hava trafik kontrol projelerine de taşımıştır.
Sivil alandaki EUROCAE ED-137 standartı ile uyumlu olarak 2015 yılında DHMİ tarafından ihaleye
çıkılan “4 Adet VCS ve VRS Temini” projesinde uluslararası rakipleri geride bırakarak kazanmış ve
sistemleri Adana, Gaziantep, Siirt ve Muş Havalimanlarında başarı ile teslim etmiştir.
Son olarak, bu yıl içerisinde DHMİ tarafından ihalesi açılmış ve yabancı firmaların TL teklif talep
edilmesi sebebi ile teklif vermeyi reddettikleri 6 adet havalimanı için VCS/VRS ihalesine ONUR
tek yerli üretici olarak teklif vererek ihaleyi kazanmış olup sözleşme; 19 Ekim 2018 tarihi itibari ile
yürürlüğe girmiştir.
Bu tarz projeler; sivil ve askeri hava trafik kontrol uygulamalarındaki ses haberleşmesi gibi stratejik
bir ihtiyacın milli imkânlarla karşılanabiliyor olması açısından Türkiye’nin havacılıktaki duruşunu
güçlendirirken, yerli ürün kullanımının artırılması hususunda devletimizce sürdürülen stratejik
yaklaşım ve çabaların hayat bulduğu örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.
ONUR olarak, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde tüm belirsizliklere rağmen TL olarak sözleşme
imzalayarak vatanımıza olan görevimizi yerine getirmekten gurur duymaktayız.
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