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TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
Müdür Vekili  Tamer Beşer:

H e r  u y d u d a  d a h a  ç o k 
b i l e ş e n  T ü r k i y e ’ d e 
t a s a r l a n ı p  ü r e t i l e r e k 
dışa bağımlılık 
azaltılacak  

Türkiye’nin ilk askeri istihbarat uydusu GÖKTÜRK-2, yaklaşık 
140 milyon TL’ye mal oldu. TÜBİTAK UZAY tarafından Türk 
mühendislerce geliştirilen, milli uçuş bilgisayar ve yazılımı 
kullanılan uydunun tasarım ömrü 5 yıl. Uydudan gelen 
görüntülerle güvenlik, çevre, şehir planlama, tarım ve ormancılık 
alanlarında uygulamalar yapılması hedefleniyor. Bu arada 
oluşan bilgi birikiminin kaybedilmemesi için yeni uydu projelerin 
başlatılması büyük önem taşıyor.
 
Aslıhan Bozkurt

BİLİŞİM Dergisi 
olarak, 
Nisan 

2013 sayımızda (153), kamu ve özel sektördeki 
bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıtmak 
amacıyla açtığımız sayfalarda, GÖKTÜRK-2 
uydusunu uzaya göndererek dikkatleri 
üzerine çeken Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü’nü (TÜBİTAK-UZAY) 
tanıtıyoruz. 

İnsanlığın başlangıcından beri toplumsal 
yaşamı birçok yönden etkileyen bir unsur 
olan teknoloji, 21.yüzyılda önemini giderek 
artırarak ekonomiden siyasete, eğitimden 
bilime her alanda önemli bir yer tutuyor. 
Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi 
ile teknolojideki ilerlemişlikleri arasında 
doğru bir orantı bulunduğu gözleniyor. Bir 
ülkenin ilerlemesinde, teknoloji üretimi ve 
kullanımı konusunda başarılı politikalar 
izlenmesinin önemli rolü bulunuyor. 

Ülkemizde cumhuriyetin kurulduğu 
günden günümüze kadar planlı kalkınma 
politikalarına uygun bir şekilde her 
dönemde, dönemin koşullarına uygun 
planlamalar yapıldığı biliniyor. Bilim-
araştırma-teknoloji üretiminin artışı, 
bu alana ayrılacak kaynak ve altyapıdan 
çok, bilim-araştırma-teknoloji üretilmesi 
talebinin oluşmasıyla ilgili. Türkiye de 
bu makro-ekonomik ortamı yaratmak 
zorunda. Türkiye’nin kendi Ar-Ge 
potansiyelinin işe koşulması, katma 
değerin katlamalı olarak artırılması ve 

Ar-Ge’ye dayalı bir kalkınma politikasına 
geçmesi gerekiyor. 

Uzay çalışmaları, her geçen gün artan 
ihtiyaçlar doğrultusunda disiplinler arası 
bir boyut kazanırken tüm ülkeler için 
stratejik niteliği daha fazla ön plana çıkıyor. 
Ülkeler, hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde uzay-tabanlı sistemleri kullanma 
yolunu seçiyorlar. Uzay sistemlerinin 
etkin kullanılması sonucu, insan ve doğal 
kaynaklı tehditlere karşı önemli başarılar 
kazanılıyor. Ancak, ileri teknoloji ve yüksek 
maliyetler gerektiren uzay çalışmalarında, 
işgücü, kaynak ve zaman israfına 
tahammül bulunmuyor. 

TÜBİTAK UZAY Müdür Vekili Tamer Beşer, 
Enstitü’nün çalışmaları ve yürütülen 
projelere ilişkin ayrıntılı bilgileri bizimle 
paylaştı.  Beşer’in aktardığı bilgiye göre, 
yüzde 74’ünü araştırmacılar ve araştırma 
teknisyenleri, yüzde 26’sını ise idari 
personelin oluşturduğu 168 personeli 
bulunan Enstitü, Göktürk-2 Projesi’ne 
2007’de başladı. 2012 sonunda yörüngeye 
yerleştirilen uydunun devreye alma 
çalışmaları halen devam ediyor. Yer 
gözlemi amacıyla uzaya gönderilen RASAT 
ve GÖKTÜRK-2’den elde edilen görüntüler 
ile güvenlik, çevre, şehir planlama, tarım 
ve ormancılık alanlarında uygulamalar 
yapılması hedefleniyor.
 
Ayrıca RASAT, GÖKTÜRK-2 ve daha sonraki 
uydular için uçuş bilgisayarı, haberleşme 
sistemleri, gelişmiş itki sistemleri gibi 
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uydu altsistemlerinin geliştirilmesi 
sayesinde uydularda yerlileşme oranı 
arttırılmaya çalışılıyor. Böylece yapılan 
her uyduda daha çok bileşen Türkiye’de 
tasarlanıp üretilerek dışa bağımlılık da 
azaltılacak. 

Türkiye’nin ilk askeri istihbarat uydusu 
olan GÖKTÜRK-2, temelde Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın görüntü istihbaratı 
gereksinimleri karşılamak amacıyla 
tümüyle Türk mühendisleri tarafından 
TÜBİTAK UZAY’ın pilot ortak olduğu 
TÜBİTAK UZAY-TUSAŞ İş Ortaklığı’nca 
geliştirildi ve yaklaşık 140 milyon TL’ye mal 
oldu. 

Yaklaşık 400 kg ağırlığındaki GÖKTÜRK-2; 
2,5 metre çözünürlükte görüntü alabiliyor. 
Tasarım ömrü 5 yıl olan uydu, günde 15 
defa dünya etrafında dönerek belli bir 
noktayı haftada iki kez görüntüleyebiliyor. 
Uyduda, TÜBİTAK UZAY tarafından 
geliştirilen milli uçuş bilgisayarı ve yazılımı 
kullanılıyor. GÖKTÜRK-2, Türkiye’nin kuzey 
sahillerinden güney sahillerine kadar 
uzanan yaklaşık 600 km’lik bir şeridin 
görüntüsünü tek geçişte indirebilecek 
kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine 
de sahip. 

Uydunun yörüngeye gönderilmesinden 
sonra projede 5,5 yıl boyunca görev alan 
yaklaşık 200 kişilik bir ekibin bir bölümü 
yoğun bir şekilde uydunun devreye alma ve 
TSK’na devir teslim faaliyetlerini yürütüyor. 
Diğer bölümü ise yeni uydu projeleri için 

iş geliştirme, yapılabilirlik incelemesi, 
teklif hazırlama gibi çalışmalarına 
yönelmiş durumda. Bu ekibin ve oluşan 
bilgi birikiminin kaybedilmemesi için yeni 
uydu projelerin başlatılması büyük önem 
taşıyor. 

Öncelikli çalışma alanı uzay teknolojileri 
olan TÜBİTAK UZAY,  uydu sitemleri ve 
elektronik sistem tasarımlarının yanında, 
veri işleme ve yazılım teknolojileri 
alanlarında çalışmalar yürütülüyor. 
Uydu sistemlerinin tüm yapısal, ısıl 
ve optik analizleri yapılıyor, tasarım, 
üretim, montaj, bütünleştirme ve testleri 
gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK UZAY, 2002’de 
başlayan uydu yapım çalışmaları sırasında 
oluşturmaya başladığı altyapı ve bilgi 
birikimini geliştirerek, anahtar teslimi 
uydu sistemlerinin üretilmesi için gereken 
altyapı ve yeteneklere sahip oldu.

RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydusunda 
edinilmiş deneyimlerle TÜBİTAK UZAY, 
Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve programı 
destekli 5 uluslararası projede proje 
ortağı olarak yer aldı. Bu projelerin 
birinde, uzay çöplerinin doğurduğu 
riskin hassas bir şekilde hesaplanıp 
uzay çöpünün etkilerini azaltabilmenin 
farklı irtifalardaki görevler için en etkin 
yollarının belirlenmesi amaçlanıyor. 

RASAT, GÖKTÜRK-2 uyduları platform ve 
faydalı yük birimleri üzerine elde edilen 
bu bilgi birikimi, gelecek nesil projelere 
altyapı oluşturuyor. Bu kapsamda, gelecek 

nesil uydu platformlarında ve faydalı 
yüklerinde boyut küçültme, performans 
arttırma ve teknolojiyi yakalama anlamında 
yeni projeler yürütülüyor veya planlanıyor. 

Kamu kuruluşları için RASAT 
görüntülerinin ücretsiz dağıtılacağı ve 
taleplerin değerlendirileceği bir portal 
konusunda çalışmalar yürütüldüğünü 
bildiren TÜBİTAK UZAY Müdür Vekili 
Beşer, Enstitünün haberleşme uyduları 
alanına yönlendirebileceği bir birikimi 
olduğunu, bunun uydu üzerinden geniş 
bant İnternet hizmetleri, VoIP temelli 

haberleşme sistemleri vb. yeni alanlarda 
Türkiye’nin kabiliyet kazanmasını 
sağlayabileceğini söyledi. 

Yakın geçmişte büyük ölçüde azalmış 
olsa da hâlâ özgüven yoksunluğu yaşayan 
Türkiye’de, RASAT ve Göktürk-2 uyduları 
ile öncelikle sokaktaki adamın zihnindeki 
klişelerini kırdıklarına dikkat çeken Beşer, 
söyleşiyi “Umarız yüksek teknolojinin 
diğer alanlarında özgüvenimizi 
pekiştirecek daha çok ve iddialı projeler 
ortaya koyabiliriz ülkemiz” diyerek bitirdi.
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-Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün 
(TÜBİTAK UZAY), kısa bir tarihini alabilir 
miyiz? Enstitü, ne zaman kuruldu, bugüne 
kadar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler 
yaşadı? 

-TÜBİTAK UZAY - Bilgi Teknolojileri ve 
Elektronik Araştırma Enstitüsü, 1985 yılında, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) arasında imzalanan bir protokolle, 
Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü adı altında ODTÜ Kampusü’nde 
kuruldu. 1991’de proje bazlı yapılanmaya giden 
enstitünün çalışma alanları genişletilerek 
1995’te ismi Bilgi Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (BİLTEN) olarak değiştirildi. 2005’te 
Bilim, Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 
kararlarıyla uzay alanı öncelikli bir alan 

olarak tanımlandı ve bu doğrultuda 2006’da 
enstitünün ana çalışma alanı uzay teknolojileri 
olarak belirlenip Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (UZAY) adını aldı. 

TÜBİTAK UZAY, Türkiye’nin uzay teknolojileri 
konusunda gelişimini sağlamak, uzay 
teknolojileri ve ilgili alanlarda güncel 
araştırma konularını ortaya koymak, 
çözümlemek ve çözümlenmesine yardımcı 
olmak amacı ile kurulan bir araştırma, 
teknoloji geliştirme ve uygulama kuruluşudur. 
TÜBİTAK UZAY, dünyadaki gelişmeleri 
izleyerek, uzay teknolojileri alanında öncü 
olmak ve ülkemizin teknolojik bağımsızlığını 
sağlamak amacını göz önünde tutarak, uzay 
teknolojileri, elektrik, elektronik ve yazılım 
alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama 
projeleri yürütüyor. 

Enstitü faaliyetleri kapsamında yer alan Güç 
Elektroniği ve Güç Sistemleri konusundaki 
çalışmalar, 2012’de TÜBİTAK Bilim kurulu 
kararıyla TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’ne 
devredildi. Enstitü; Yönetim Kurulu, Danışma 
Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları, 
Enstitü Kurulu, Araştırma-Geliştirme 
Bölümleri, Araştırma Geliştirme Grupları, 
Uzmanlık Grupları ve İdari Birimlerden 
oluşuyor. Bu organlar arasındaki ilişkiler, 
Bilim Kurulu’nca onaylanmış program ve 
bütçe çerçevesinde Enstitü Müdürü tarafından 
düzenleniyor. 

-TÜBİTAK UZAY’ın misyon, vizyon, kuruluş 
amacı ve hedefi nedir?  

-Enstitünün kuruluş amaç ve ilkeleri ilgili 
yönetmelikte
 (http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//
mevzuat/yonetmelik/YONETMELIK.II3.pdf) 
tanımlandı.  Enstitünün misyonu, “Türkiye’nin 
uzay ve havacılık alanındaki ihtiyaçlarına 
yönelik yenilikçi çözümler üretmek amacıyla, 
nitelikli insan kaynağı ve ileri teknolojileri 
kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
yürütmektir”. 
Enstitünün vizyonu ise, “Türkiye’nin ihtiyaçları 
ve stratejik hedefleri doğrultusunda, uzay ve 
havacılık alanında bilgi ve teknoloji üreten 
uluslararası etkinliğe sahip lider bir kurum” 
olmaktır.
Bu doğrultuda tanımlanan ayrıntılı amaçlar ve 
hedefler aşağıdaki gibidir: 
Amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz:  
1. Ulusal hedefler doğrultusunda çığır açacak 
Ar-Ge projelerinin sayısını arttırmak. 
2. İnsan kaynakları politikasını geliştirmek. 
3. Kurumsal süreçlerin verimliliğini arttırmak. 
4. Kamuoyunun uzay ve uydu teknolojileri 
hakkında farkındalığını arttırmak. 
5. Uzay ve uydu projelerindeki yerli teknoloji 

kullanımını arttırmak. 
6. Uzay ve uydu teknolojileri alanında 
uluslararası işbirlikleri geliştirmek. 
7. Ar-Ge proje çıktılarının uygulama alanlarını 
çeşitlendirmek. 
8. Havacılık alanında yetenek geliştirmek. 
9. Enstitü ürün ve hizmetlerinin 
ticarileştirilmesi. 

Hedeflerimiz ise şunlardır:
1. Ulusal hedefler doğrultusunda çığır açacak 
Ar-Ge projelerinin sayısını arttırmak. 

 Potansiyel kullanıcı kurumlar için yenilikçi 
uydu projesi önerileri geliştirmek. 

 Farklı kullanım alanlarına yönelik uydu 
projeleri için yetkinlik alanları geliştirmek. 

 Yenilikçi uydu alt sistemleri projeleri 
geliştirmek.
 
2. İnsan kaynakları politikasını geliştirmek. 

 Enstitü çalışanlarının alanlarında kendilerini 
geliştirebilmelerine yönelik hizmet içi eğitim 
imkânları oluşturmak. 

 Proje gelirlerini artırarak enstitü 
çalışanlarının ücretlerini dengelemek. 

 Enstitünün çalışanlarına yönelik sosyal 
imkânları geliştirmek. 

3. Kurumsal süreçlerin verimliliğini arttırmak. 
 Kurumsal süreçlerin olgunluklarını CMMI 

modeli ile uyumlu hale getirmek. 
 Yaygın ve etkin yönetim bilgi sistemi kurmak. 

4. Kamuoyunun uzay ve uydu teknolojileri 
hakkında farkındalığını arttırmak. 

 Enstitü projelerinin yazılı ve görsel medya 
yoluyla tanıtımını sağlamak. 

 Paydaş kurum ve kuruluşlar için karşılıklı 
ziyaretlerin sayısını ve etkisini arttırmak. 

 Enstitü’nün faaliyet alanlarında çalıştay, 
seminer, bilimsel toplantılar düzenlemek. 

 TÜBİTAK yayınları yoluyla uzay ve uydu 
teknolojilerini kamuoyu gündemine getirmek. 
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5. Uzay ve Uydu projelerindeki yerli teknoloji 
kullanımını arttırmak. 

 Yerlilik oranını arttırmak üzere Ar-Ge 
projeleri gerçekleştirmek. 

 Potansiyel uydu projelerinde tarihçe 
kazandırılacak Ar-Ge faydalı yükleri için 
kapasite tahsis etmek. 

6. Uzay ve uydu teknolojileri alanında 
uluslararası işbirlikleri geliştirmek. 

 Uluslararası kongre, konferans, fuar vb. 
organizasyonlara katılım sağlayarak Enstitü 
yeteneklerinin tanıtılmasını sağlamak. 

 İkili ve çoklu işbirlikleri geliştirmek. 
 Uzay alanına giriş yapmak isteyen ülkelere 

anahtar teslimi uydu çözümleri sunmak, 
teknoloji transferi ve eğitim sunmak. 

7. Ar-Ge proje çıktılarının uygulama alanlarını 
çeşitlendirmek. 

 Görüntü ve veri işleme uygulamaları 
geliştirmek. 

 Kamu ve özel sektörün uydu görüntüleri 
ve katma değerli ürünlerin kullanım alanları 
konusunda farkındalığını artırmak. 

8. Havacılık alanında yetenek geliştirmek. 
 Havacılık konusunda deneyimli çalışanlarının 

enstitüye katılımını teşvik etmek. 
 Havacılık alanında temel araştırma projeleri 

başlatmak. 
 Havacılık alanında kamu ve özel sektör ile 

işbirlikleri geliştirmek. 
 İnsansız hava araçları tasarım, üretim ve 

testine yönelik fiziksel altyapı oluşturmak.
 Havacılık alanında etkin bir sistem 

geliştirme projesi başlatmak. 

-Enstitü’nün TÜBİTAK Başkanlığı’ndaki 
konumunu anlatır mısınız? 

-TÜBİTAK UZAY Türkiye Bilimsel ve Teknik 

-TÜBİTAK UZAY Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı’na 
doğrudan bağlı olarak faaliyette bulunan bir 
araştırma enstitüyüz. 

- TÜBİTAK UZAY’daki donanım/yazılım ve 
görevli elemanlara ilişkin bilgi verir misiniz? 
Enstitü’de kaç kişi hangi pozisyonda görev 
alıyor? 

-31 Aralık 2012 tarihi itibari ile 168 
personelimiz bulunuyor. Bu sayının 
yüzde 74’ünü araştırmacılar ve araştırma 
teknisyenleri, yüzde 26’sını ise idari 
personel oluşturuyor. 

- Enstitü olarak TÜBİTAK’ın yürütmekle 
yükümlü olduğu hangi çalışmalara nasıl 
katkılar veriyorsunuz? 

-Bildiğiniz gibi TÜBİTAK, bilimsel ve 
teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik 
gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma 
hedeflerine göre düzenlemek, koordine 
etmek ve özendirmekle görevli, idari ve 
mali özerkliğe sahip bir kuruluş. TÜBİTAK 
Başkanlık tarafından koordine edilen 
tüm faaliyetlere TÜBİTAK Başkanlığa 
bağlı olan diğer araştırma enstitüleri gibi 
TÜBİTAK UZAY da katkılar veriyor. Bunlar 
arasında Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik 
politikalarının oluşturulmasına katkıda 
bulunmak, faaliyet alanımızda uluslararası 
işbirliklerini oluşturmak ve yönetmek ve diğer 
kamu kurumların ihtiyaçlarını araştırma 
projeleriyle karşılamaya yönelik başlatılan 
çeşitli koordinasyon projelerine katkıda 
bulunmak yer alıyor. 

-TÜBİTAK UZAY’ın temel çalışma alanları ve 
yürüttüğü önemli BT projelerini sıralayabilir 
misiniz?

-TÜBİTAK UZAY’ın öncelikli çalışma alanı uzay 
teknolojileridir. Araştırma faaliyetleri, uydu 
tasarımı ve üretimi konusundaki çalışmalarını, 
geliştirilen elektronik alt sistemler ve uzay 
uygulamalarında kullanılacak diğer özgün 
sistemler ve uzay bilimleri alanındaki 
araştırmalarıyla derinleştirilip genişletiliyor.  
Enstitüde, uydu sitemleri ve elektronik 
sistem tasarımlarının yanında, veri işleme ve 
yazılım teknolojileri alanlarında çalışmalar 
yürütülüyor. TÜBİTAK UZAY, 2002’de başlayan 

birçok alana yönelik araştırma çalışmaları 
sürdürülüyor.
 
Uyduların, yönelim ve yörünge belirleme ve 
kontrol alt sisteminin tasarım, inceleme, 
üretim ve doğrulama aşamaları için gerekli 
tüm yetenekler (yörünge ilerleticileri ve 
kestirimcileri, yönelim kestirimcileri ve 
denetleyicileri, gerçek zamanlı yazılım 
geliştirme altyapıları, sistem tasarım 
altyapıları) oluşturuldu. Ayrıca, bu alt sistemin 
donanımlarının (tepki tekeri, yıldız algılayıcı, 
manyetometre, vb.) tasarım, inceleme, 

uydu yapım çalışmaları sırasında oluşturmaya 
başladığı altyapı ve bilgi birikimini geliştirerek, 
anahtar teslimi uydu sistemlerinin üretilmesi 
için gereken altyapı ve yeteneklere sahip oldu.
 
Uydu sistemlerinin tüm yapısal, ısıl ve optik 
analizleri yapılıyor, tasarım, üretim, montaj, 
bütünleştirme ve testleri gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca, TÜBİTAK UZAY bünyesinde, bundan 
sonra yürütülebilecek uzay projeleri 
kapsamında kritik olacakları öngörülen 
üretim teknikleri, malzeme teknolojileri, test 
ve ölçüm düzenekleri, özel mekanizmalar 
ve kendiliğinden açılabilir yapılar gibi 

Titreşim test cihazı

İklimlendirme kabini
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üretim ve doğrulama aşamaları için gerekli 
yetenekler de kazanıldı. 

Planlanma ve üretim aşamasında bulunan ve 
gelecekte değişik irtifalarda çeşitli görevler 
yerine getirecek uydular ve diğer projelerin 
görev tasarım ve analiz faaliyetleri de uydu 
sistem mühendisliği ekibince yürütülüyor. 
Oluşturulan altyapılar, uzay ve uydu alanının 
yanı sıra, faaliyet gösterilen diğer alanları ve 
disiplinler arası çalışmaları da destekliyor. 

TÜBİTAK UZAY Güvenilirlik Laboratuarı, 
tasarım veya üretim aşamasında olan ya 
da kullanılır durumdaki tüm elektronik 
ürünlerin güvenilirlik test ve analizlerini 

ilgili uluslararası standartlara uygun olarak 
yapabilme imkânı sunuyor. (www.uzay.tubitak.
gov.tr/guvenilirlik) 

Bu kapsamda, Hall Etkili İtki Motoru 
Geliştirme Altyapısı Projesi, Uzay Yer 
Gözlem Uydu Kavramı Geliştirme Projesi, 
Hiperspektral Kamera Geliştirme Projesi gibi 
çalışmalar yürütülüyor.
 
-Enstitünün çözüm ortakları hangi 
kurumlardır? Uzay teknolojilerinde 
uluslararası ne gibi işbirlikleriniz var? 
Söz konusu işbirlikleri kapsamında ne gibi 
projeler yürütülüyor? 

-TÜBİTAK UZAY, çalışma alanındaki hem 
sanayi kuruluşları hem de kamu kurumlarıyla 

işbirliği içerisinde ortak teknoloji geliştirme 
projeleri yürütüyor. Göktürk 2 Projesi TÜBİTAK 
UZAY ve TUSAŞ İş Ortaklığı tarafından 
gerçekleştirildi. 
Yeni nesil BALİSTİKA®, BALİSTİKA 2010; 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kriminal 
Polis Laboratuarları (KPL) için Kamu 
Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı altında TÜBİTAK 
tarafından desteklendi ve TÜBİTAK UZAY 
tarafından geliştirilen bir sistem.
 
TÜBİTAK UZAY, Asya-Pasifik Bölgesi’nde uzay 
alanında işbirliği oluşturmak, yeni teknolojiler 
geliştirilmesine katkıda bulunmak, dış uzayın 
barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak 
ve uzay alanında karşılıklı bilimsel bilgi 

alışverişini mümkün kılmak 
amaçları ile 2005’te kurulan 
APSCO (Asya Pasifik Uzay 
İşbirliği Örgütü) çalışmalarına 
aktif olarak katılıyor. 

RASAT ve GÖKTÜRK-2 
uydusunda edinilmiş 
tecrübelerle TÜBİTAK 
UZAY, Avrupa Birliği (AB) 7. 
Çerçeve programı destekli 
5 adet uluslararası projede 
proje ortağı olarak yer 
almayı başardı. Bu projeler 
kapsamında TÜBİTAK UZAY’ın 
çözüm ortakları arasında 
Avrupa Komisyonu, Avrupa 
Uzay Ajansı ve ortak ülkelerin 
uzay ajansları yer alıyor.

TÜBİTAK UZAY ortaklığında 
yürütülen 7. Çerçeve Program destekli 
projeleri şöyle sıralayabiliriz:
 
FP7 P2-ROTECT Projesi 
Projede, uzay çöplerinin doğurduğu riskin 
hassas bir şekilde hesaplanıp uzay çöpünün 
etkilerini azaltabilmenin farklı irtifalardaki 
görevler için en etkin yollarının belirlenmesi 
amaçlanıyor. Kurumumuz proje tanıtım 
paketi lideri olup teknik paketlere katkı 
sağlıyor. Projenin ilk yıl çıktılarının hedef 
kitleye tanıtılması amacıyla 20-21 Mart 
2012’de, TÜBİTAK UZAY’ın tanıtım iş paketi 
lideri olarak organize ettiği, uzay çöpleri 
alanında uzman bilim insanlarının ve ONERA, 
CNES, EUTELSAT, Thales Alenia Space, 
OHB-System AG gibi büyük bölümü projenin 
ortakları arasında yer alan, uzay teknolojileri 
alanında dünyada önde gelen kurumlardan 

Göktürk-2 Uydusu fırlatma töreni

TÜBİTAK UZAY yer istasyonu
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temsilcilerin çalışmalarını sunduğu bir 
çalıştay gerçekleştirildi. Eylül 2013’e kadar 
devam etmesi planlanan projenin dört farklı 
alt iş paketi kapsamında TÜBİTAK UZAY’ın 
gerçekleştirdiği, uzay görevlerinin çöplerden 
korunabilmesi için çarpışma tahminlerini, 
görev tasarımlarını ve operasyonları 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar 2013 başı 
itibarı ile tamamlanma aşamasına geldi. 

FP7 SEOCA Projesi
SEOCA-Orta Asya Ülkelerine Yer Gözlemi 
Alanında Yetkinlik Kazandırılması Projesi,  
2012’de başarıyla tamamlandı. 14 ortaklı 
projede proje, bölgedeki çevre sorunlarının 
çözümüne, yer gözlem teknolojileriyle 
destek olmak amacıyla ilgili aktörlerle 
durum tespiti yapılarak, yer gözlem ihtiyaç 
ve kapasite analizi gerçekleştirildi, mevcut 
yasal düzenlemeler derlendi, bölgenin detaylı 
bir envanteri çıkartıldı. Proje, Almanya Berlin 
teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde 
yürütüldü ve projeden 5 Orta Asya Ülkesi ve 
Yunanistan’dan toplam 14 ortak kurum yer 
aldı. Proje başarıyla tamamlandı. 

FP7 COGSENSE Projesi
Uzaktan algılama amaçlı kullanılan algılayıcı 
ağlar için bilişsel ve işbirlikçi sezim, kestirim 
ve tanıma algoritmaların geliştirilmesini 
amaçlayan üç yıl süreli projenin ilk yılı 
başarıyla sonuçlandırıldı.

FP7 GAMALINK Projesi
Karasal haberleşme teknolojilerinin özellikle 
küçük uydularda kullanılması amacıyla 
yazılım tanımlı radyo tabanlı olarak uzay 
uygulamaları için geliştirilmesi hedefleniyor. 
Böylece kompakt bir teknolojik platformda 
uydu yön belirleme, ad hoc ağ oluşturma, 
yönelim belirleme, anten ve ışıma hüzmesi 
şekillendirme konularında yenilikçi 
uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 

İki yıl sürecek olan proje, Portekiz’den 
TEKEVER firması koordinatörlüğünde, dört 
ülkeden altı paydaşa sahip ve Ocak 2013’te 
başladı. 

Bu proje, geleceğin uzay araçlarının ve 
hipersonik taşıma araçlarının atmosferik 
girişlerine odaklanan yeni ve çığır açıcı 
ısıl yönetim fikirlerinin geliştirilmesine 
odaklanıldı. Projenin amacı, uzay araçlarının 
atmosferik girişleri için ısıl yönetim fikirlerini 
tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, test 
etmek ve doğrulamaktır.3 yıl süreli proje, 
Alman Uzay Ajansı (DLR) koordinatörlüğünde, 
8 ülkeden toplam 9 ortaklı ve Ocak 2013’te 
başladı. 

-Uyduların tasarım, üretim ve test 
edilmesi süreçlerine ilişkin yeteneklerin 
geliştirilmesine yönelik Türkiye’nin Ulusal 
Uzay Program ve stratejisine ilişkin bilgi 
verir misiniz? 

-10 Mart 2005’te yapılan BTYK’nin 11. 
toplantısında alınan 2005/9 no.lu karar gereği 
“Ulusal Uzay Araştırmaları Programı”, 10 yıllık 
Eylem Planı ile kabul edildi ve Başbakanlık 
Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu program TÜBİTAK sorumluluğunda 
yürütülüyor. 
1 Kasım 2011 tarihli ve 28102 sayılı mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/655 
sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile UZAY’a 
ilişkin görevler Bakanlığa verildi.http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111101M1-1.
htm). 

Havacılık sanayi ve uzay teknolojilerinin 
geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, 
işletilmesi ve işlettirilmesi, havacılık 
sanayi ve uzay biliminin geliştirilmesi ile 

uzaya yönelik yeteneklerin kazanılması 
hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon içerisinde, milli havacılık sanayi 
ve uzay teknolojileri ile uzay politika, strateji 
ve hedeflerini belirlemek ve uygulamak, 
gerektiğinde güncellemek. 
Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki 
hakların kullanımına karar vermek, bu 
hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik 
usul ve esasları belirlemek ve bu haklarla 
ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine 
getirmek. 
Uydu ve hava araçları tasarım ve test 
merkezleri, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, 
hava araçları, simülatörler, uzay platformları 
dahil havacılık sanayi, uzay teknolojileri ve 
uzayla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, 
araç ve gereçleri yapmak, yaptırmak, kurmak, 
kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek 
ile bunların yurtiçinde tasarımı, üretimi, 
entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını 

sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar 
yapmak, bu amacın gerçekleşmesini uygun 
teşviklerle desteklemek, bu teşviklere ilişkin 
usul ve esasları belirlemek, bu hususlarda 
ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşları ile 
kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, 
posta, havacılık ve uzay teknolojileri iş ve 
hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası 
ilişkileri yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu 
alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi 
halinde mevzuat uyumunu sağlamak. Bu 
amaçla, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü” oluşturuldu. 

- Uydu sistem tasarımı alanında TÜBİTAK 
UZAY’ın çalışmaları ne zaman başladı, 
yürütülen projeleri, ne zaman başladıkları, 
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hangi aşamada oldukları ve nihai hedeflerini 
anlatır mısınız? 

-TÜBİTAK UZAY’ın hedefi, 1999 yılında uydu 
üretimi fikri ilk kez ortaya atıldığından 
itibaren ülkemizde uyduların azami yerlilik 
oranıyla tasarlanabilmesi, üretilebilmesi 
ve işletilebilmesi oldu. Bu amaçla 2001’de 
başlayan ve teknoloji transferi kapsamlı 
BİLSAT projesinin tamamlanması sonrasında 
ilk defa 2004’te sistem seviyesi tasarım 
çalışmalarına RASAT yer gözlem uydu projesi 
ile başlandı. RASAT uydusu 2011’de fırlatıldı 
ve halen görevini başarı ile sürdürüyor. 

Göktürk-2 projesi ise 2007’de başladı. 2012 
yılının Aralık ayında yörüngeye yerleştirilen 
uydunun devreye alma çalışmaları halen 
başarı ile devam ediyor. 

Her iki uydunun da amacı yer gözlemdir. Elde 
edilen görüntüler ile çevre, şehir planlama ve 
güvenlik gibi alanlarda uygulamalar yapılması 
hedefleniyor.
 
Bunların yanı sıra RASAT, GÖKTÜRK-2 ve 
daha sonraki uydular için uçuş bilgisayarı, 
haberleşme sistemleri, gelişmiş itki 
sistemleri gibi uydu altsistemlerinin 
geliştirilmesi sayesinde uydularda yerlileşme 
oranı arttırılmaya çalışılıyor. Böylece yapılan 
her uyduda daha çok bileşen Türkiye’de 
tasarlanıp üretilirken dışa bağımlılık da 
azaltılıyor. 

-TÜBİTAK UZAY’ın gömülü sistemler, 
elektronik sistem tasarımı alanında 
yürüttüğü projeler nelerdir? 

-Enstitümüzde uydu alanında farklı irtifalar 
için hemen hemen her türlü elektronik 
tasarım faaliyeti yürütülüyor ve alanında 
uzman personel ile çalışılıyor. RASAT ve 

GÖKTÜRK-2 uydularında bunların çeşitli 
uygulamaları görüldü. 

Uydu platformunu oluşturan Güç Sistemi 
Birimleri; pil şarj/deşarj düzenleyici birimler, 
güç düzenleme ve dağıtım birimleri, 
elektronik anahtar birimleri, Haberleşme 
Sistemi Birimleri; S-Bant Alıcı-Verici, UHF 
ve VHF birimleri, X-Bant yüksek hızlı verici 
birimi, Uçuş Bilgisayarı Sistemi Birimleri; 
uçuş bilgisayarı (BİLGE), veri yönlendirme, 
depolama, şifreleme ve sıkıştırma birimleri, 

Yörünge Yönelim Belirme Kontrol Sistemi 
Birimleri; işaret işleme ve kontrol elektronik 
birimleri, eyleyici birimlerin sürücü birimleri 
ve veriyolu arayüz kartları, donanım ve 
gömülü yazılımları TÜBİTAK UZAY bünyesinde 
geliştirildi ve başarı ile uygulandı. Ayrıca, 
bu sistemlerin gerçek zamanlı yazılımları 
– uçuş bilgisayarı ve yörünge, yönelim 
belirme yazılımları tamamen TÜBİTAK UZAY 
bünyesinde gerçekleştirildi ve uydularımızda 
kullanılıyor. Uydu faydalı yükleri alanında 
daha çok elektro-optik sistemler üzerine 

yoğunlaşılmış olup çok bantlı uydu kamera 
sistemi ve yakın kızıl ötesi uydu kamera 
sistemleri geliştirildi ve yörüngede başarı ile 
çalıştırıldı. Özetlemek gerekirse tarihçenin 
öneminin ve güvenilirliğin yüksek olması 
gereken uydu sistemlerinde sistem üzerindeki 
kontrolümüzü en yüksek seviyede tutmamızı 
sağlayan elektronik tasarım, gömülü 
sistemler, kontrol sistemleri ve gerçek 
zamanlı yazılımlar konusunda yüksek bir 
bilgi birikime sahibiz. RASAT, GÖKTÜRK-2 
uyduları platform ve faydalı yük birimleri 
üzerine elde edilen bu bilgi birikimi, gelecek 
nesil projelerimize altyapı oluşturuyor. Bu 
kapsamda, gelecek nesil uydu platformlarında 
ve faydalı yüklerinde boyut küçültme, 
performans arttırma ve teknolojiyi yakalama 
anlamında yukarıda verilen sistemlerin 
ve birimlerin çoğu üzerinde yeni projeler 
yürütülüyor veya planlanıyor. Bunlardan 
birkaçı şunlar:

Uydu sistemleri için Gelecek Nesil Güç 
Dağıtım Birimleri Projesi-UYGAR, Yeni Nesil 
Haberleşme Birimleri (S-bant ve X-bant), 
Yıldız Algılayıcı, Tepki Tekeri, Güneş Algılayıcı 
ve Gyro gibi yörünge ve yönelim belirme 
sistemi algılayıcı ve eyleyici birimleri, yeni 
nesil uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemleri, 
metre-altı ve spektral elektro-optik kamera 
sistemleri ve simülatörleri. Bu sistemlerin 
tasarım faaliyetleri devam ederken bir 
yandan da bu sistemlerin tasarım, üretim, 
test ve entegrasyon faaliyetleri için altyapılar 
TÜBİTAK UZAY bünyesinde oluşturuluyor. 
Bütün bunlar düşünüldüğünde sistemler, 
sistemleri oluşturan birimlerin elektronik 
donanım ve yazılımları farklı irtifalardaki 
farklı görevleri kapsayacak şekilde tasarlanıp 
gelecek uydu-takım uydu projeleri için hazırlık 
yapılıyor.

-Enstitü’de Veri İşleme ve Uygulama 
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Yazılımı Geliştirme, İşaret İşleme ve Uzaktan 
Algılama, Video ve Ses İşleme gruplarında 
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarından söz 
eder misiniz?

-Enstitümüz Görüntü İşleme Grubu (GİG), 
görüntü işleme, uzaktan algılama ve örüntü 
tanıma alanlarında çalışmalar yürütüyor. 
Uydu görüntülerinin analizinde, rektifikasyon, 
seviyelendirme, değişiklik tespiti, nesne 
tespiti, nesne takibi ve sınıflandırma 
konularında çalışmalar yapılıyor. TÜBİTAK 
UZAY’ın yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyetini 
sürdüren RASAT uydusunun görüntüleri ile 
tüm Türkiye’nin mozaik görüntüsü oluşturuldu 
ve yeni görüntülerle güncellemeleri 
sürdürülüyor.

-12-18 12-Aralık 2012’de Çin’in Jiuquan 
Fırlatma Üssü’nde yörüngesine gönderilen 
Görüntüleme Amaçlı Bilimsel Araştırma 
ve Teknoloji Uydusu Geliştirme Projesi’nin 
(GÖKTÜRK-2) amacı ve hedefi nedir? 

-GÖKTÜRK-2, temelde Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın görüntü istihbaratı 
gereksinimleri karşılamak amacıyla 
geliştirildi. Ancak sahip olduğu görüntüleme 
kabiliyetleri ile Türkiye’nin çevre, şehircilik, 
tarım ve ormancılık alanlarında da önemli 
ihtiyaçlarına cevap verecek.

- TÜBİTAK kaynaklarıyla gerçekleştirilen 
ilk milli yer gözlem uydusu GÖKTÜRK-
2’nin önemi, teknik özellikleri, bütçesi ve iş 
ortaklıkları hakkında bilgi verir misiniz? 

-Göktürk 2 Uydusu Türkiye’nin ilk askeri 
istihbarat uydusudur ve tümüyle Türk 
mühendisleri tarafından geliştirildi. Uydu, 
TÜBİTAK UZAY’ın pilot ortak olduğu TÜBİTAK 
UZAY-TUSAŞ İş Ortaklığı tarafından geliştirildi 
ve yaklaşık 140 Milyon TL’ye mal oldu. 

Yaklaşık 400 kg ağırlığındaki GÖKTÜRK-2; 
2,5 metre çözünürlükte görüntü alabiliyor. 
Uydunun tasarım ömrü ise 5 yıldır. 
GÖKTÜRK-2, bu süre içinde yeryüzünde 
istenen noktaları tek kare ya da şerit olarak 
görüntüleyebilecek. Uydu ayrıca istenildiğinde 
yeryüzünün 3 boyutlu haritalarının 
hazırlanmasında kullanılabilecek stereo 
görüntüleme imkânları da sunacak yüksek 
manevra kabiliyetine sahip. GÖKTÜRK-2, 
günde 15 defa dünya etrafında dönerek belli 
bir noktayı haftada iki kez görüntüleyebiliyor. 
Uyduda, yine TÜBİTAK UZAY tarafından 
geliştirilen milli uçuş bilgisayarı ve yazılımı 
kullanılıyor. GÖKTÜRK-2, Türkiye’nin kuzey 
sahillerinden güney sahillerine kadar uzanan 
yaklaşık 600 km’lik bir şeridin görüntüsünü 
tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir 
veri haberleşmesine de sahip. 

- GÖKTÜRK-2 Projesi’nde kaç kişilik bir 
ekip görev aldı? Uydunun yörüngeye 
gönderilmesinden sonra bu ekip, şimdi neler 
yapıyor, hangi görevi sürdürüyor?  

-GÖKTÜRK-2 Projesi’nde 5,5 yıl boyunca 
yaklaşık 200 kişilik bir ekip görev aldı. 
Uydunun yörüngeye gönderilmesinden 
sonra bu ekibin bir bölümü yoğun bir şekilde 
uydunun devreye alma ve TSK’na devir teslim 
faaliyetlerini yürütüyor. Diğer yandan ekibin 
önemli bir bölümü de ülkemizin önümüzdeki 
yıllarda gereksinim duyabileceği yeni uydu 
projeleri için iş geliştirme, yapılabilirlik 
incelemesi, teklif hazırlama gibi çalışmalarına 
yönelmiş durumda. Bu ekibin ve oluşan bilgi 
birikiminin kaybedilmemesi için yeni uydu 
projelerin başlatılması büyük önem arz ediyor. 

-Elektrik İtki Uygulama Araştırmaları ve 
Hall Etkili İtki Motoru Geliştirme Altyapı 
Projesi (HALE) ne zaman başladı ve ne zaman 
tamamlanacak? HALE, Türkiye’nin ulusal 

rekabetçi gücünü desteklemeye nasıl bir 
katkıda bulunacak?  

-HALE Projesi Ağustos 2010’da başladı ve 
2015 yılında tamamlanması planlanıyor. 
Projenin amacı, gelecekte uydu projelerinde 
kullanılacak elektrikli itki sistemlerinin 
tasarımı, üretimi ve testi için gerekli olan 

tesis ve test altyapısının oluşturulması ve bu 
altyapının uzay teknolojileri alanında çalışan 
endüstriyel kuruluşlara ve akademik birimlere 
hizmet eder hale getirilmesidir. Projenin 
sonunda ülkemizin elektrikli itki sistemlerine 
yönelik ulusal rekabetçi gücü hem altyapı hem 
de bilgi birikimi yönünden arttıracak.

-BİLSAT ve Türkiye’nin ilk yerli yapım yer 
gözlem uydusu RASAT, ne zaman uzaya 
gönderildiler. Her iki uydunun hedef ve 
amacı ile tasarım ve üretimine ilişkin ilk ve 
önemli noktaları anlatır mısınız? BİLSAT ve 
RASAT ne gibi hizmetler veriyorlar? İki proje, 
Türkiye’nin uzaktan algılama alanındaki 
ihtiyaçlarına ne ölçüde yanıt verebiliyor? 
BiLSAT uydusuna yerleştirilen ÇOBAN ve 
GEZGİN adlı iki görev yükü ile ne yapılması 
hedefleniyor? 

-BİLSAT uydusu, 27 Eylül 2003, RASAT 
uydusu ise 17 Ağustos 2011 yılında fırlatıldı. 
Her iki uydu da yer gözlem uyduları ve mikro 
uydu sınıfına giriyor. BİLSAT uydusunun 
pankromatik yer örnekleme mesafesi 12 m 
iken RASAT’ta bu çözünürlük değeri 7,5 m’ye; 
BİLSAT’ta 26 m olan çok bantlı çözünürlük 
değeri ise RASAT uydusunda 15 m’ye çıkarıldı. 
Her iki uyduda da görüntülemeye yönelik 
isterler tasarımı en fazla yönlendiren faktörler 
oldu. BİLSAT ömrünü 2006’da tamamladı. 

ÇOBAN ve GEZGİN, Türkiye’de üretilen ve 
uzaya gönderilen ilk ekipmanlar. ÇOBAN çok 
bantlı ve geniş alan görüntüleme yeteneğine 
sahip bir kamera sistemi. GEZGİN ise çekilen 
görüntülerin JPEG 2000 algoritması ile 
sıkıştırılmasını, böylece uydu veri depolama 
sisteminde daha fazla görüntü saklanabilmesi 
ve kısıtlı haberleşme süresinde daha fazla veri 
indirebilme yeteneği kazanılmasını sağlıyor. 
RASAT uydusunda ortaya çıkan daha yüksek 
çözünürlüklü görüntü işleme isterlerini 

Alçak ve yüksek yörünge uyduları için 
elektrikli iki sistemi modellemesi
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karşılamak üzere tasarlanan GEZGİN-2, hem 
JPEG 2000 algoritması ile görüntü sıkıştırma 
hem de şifreleme yapabiliyor. Optik sistemler 
konusunda ÇOBAN ile elde edilmeye başlayan 
birikim, GÖKTÜRK-2 uydusunda deneysel 
kameranın geliştirilmesinde kullanıldı. 

Türkiye’de uzaktan algılama alanında 
hem uzamsal çözünürlük hem de tayfsal 
çözünürlük anlamında farklı uygulamaların 
farklı ihtiyaçları bulunuyor. BİLSAT ve 
RASAT’ın uygulama açısından yerlileşmeyi 
arttırıcı ve bu ihtiyaçların, yetenekleri 
ölçüsünde, yerli uydularla karşılanması 
açısından belirgin bir katkısı oldu. Türkiye’de 
uzaktan algılama alanında çalışanların bu 
uyduların verilerini daha etkin bir şekilde 
kullanabilmesi için yaygınlaştırma ve tanıtım 
çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kamu 
kuruluşları için RASAT görüntülerinin ücretsiz 
dağıtılacağı ve taleplerin değerlendirileceği 
bir portal konusunda çalışmalar yürütülüyor. 

-RASAT ve BİLSAT teknoloji transferi, 
personel yetiştirme, işbaşı deneyimi ile 
altyapı oluşturma (yer istasyonu ve uydu 
üretim tesisleri) anlamında Türkiye’ye ne 
kazandırdı?
 
-BİLSAT projesi ile TÜBİTAK UZAY Temiz Oda, 
Isıl Vakum Odası ve Yer İstasyonu altyapılarına 
sahip oldu. Ayrıca teknoloji transferi ile 
uydu üretim, entegrasyon ve test tecrübeleri 
kazanıldı. RASAT projesi ile BİLSAT projesinde 
kazanılan deneyim ile ilk milli gözlem uydusu 
tasarlandı ve üretildi. RASAT projesi ile ilk 
milli uçuş bilgisayarı ve yazılımları geliştirildi. 
İlk uydu devreye alma ve işletim tecrübeleri 
kazanıldı. BİLSAT ve RASAT projeleri ilk 
yüksek çözünürlüklü uyduların tasarım ve 
üretiminin yolunu açtı. RASAT ilk milli yer 
gözlem uydusu projesi ile Türkiye, uzaya ilk 
imzasını attı ve milli uzay projelerinin yol 
haritasında büyük bir başlangıç yaptı.

TÜBİTAK UZAY ayrıca, uydu 
sistemleri haricinde farklı 
amaçlara hizmet eden projeleri 
de tasarım yeteneklerinin başka 
alanlara uygulanması amacıyla 
bünyesinde yürütüyor. Balistika 
Projesi kapsamında tüm 
sistemin (otomasyon sisteminin 
elektronik ve mekanik sistemin) 
tasarlanması ve gerçeklenmesi 
yapıldı. Taşınabilir Uydu 
Haberleşme Sistemi Projesi 
(USTAR) kapsamında 
haberleşme, kontrol ve güç 
elektroniği birimleri tasarlandı. 
Bu sistemler de elektronik 
tasarım ve gömülü sistemler 
bilgi birikimi gerektiriyor.

Enstitümüzde RTÜK SKAAS, 

KAVTAN ve BALİSTİKA Projeleri kapsamında 
görüntü endeksleme, görüntü eşleme, içerik 
tabanlı kopya bulma ve kavram tanıma 
konularında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirildi 
ve bu konulardaki çalışmalar devam ediyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
tarafından talep edilen, radyo ve televizyon 
yayınlarının Üst Kurul Merkez, Bölge 
Müdürlükleri ve ihtiyaç duyulacak illerde 
sayısal ortamda kayıt edilmesi, izlenmesi ve 
denetlenmesini amaçlayan Sayısal Kayıt ve 
Arşiv Sistemi (SKAAS) Projesi kapsamında 
TÜBİTAK UZAY, video klip yakalama, video 
çekim ve program analizi, video metin okuma, 
anahtar kelime yakalama, radyo reklam analiz 
yazılımlarını geliştirdi. Projenin ana yüklenicisi 
TÜBİTAK UEKAE’dir. SKAAS’nin Ankara’daki 
merkezinde, uydu, kablo ve karasal ortamdan 
yayın yapan, ulusal ve yerel televizyon ve 
radyo kanallarının yayınları sayısal ortamda 
kaydedilmesi, arşivlenmesi ve TÜBİTAK UZAY 
tarafından geliştirilen yazılımlar kullanılarak 
otomatik olarak izlenmesi gerçekleştiriliyor. 

Bilindiği gibi kavram tanıma, “Bir nesnenin 
veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel 
tasarımı” olarak tanımlanabilecek kavramları 
bilgisayarlara tanıtabilmek ve bilgisayarlarca 
bulunabilmesini sağlamak olarak ifade 
ediliyor. Metin tabanlı arama konusunda uzun 
zamandır yapılan çalışmalar sonucunda belli 
bir olgunluğa erişildi ve artık bu teknoloji 
günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. 
Benzeri bir aramanın tüm çoğulortam veri 
tipleri için yapılabilmesi çok daha zor. Bu 
zorluğa karşın kavram tanıma, çoğulortam 
arşivleri için önemli bir özellik. RTÜK-
SKAAS gibi büyük boyutlu arşivler için 
taşıdığı önem ise çok daha fazla. KAVTAN 
Sistemi, büyüklükleri nedeniyle insan gücüyle 
gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak, 
kavram tabanlı analiz yapılabilmesini mümkün 
kılıyor. KAVTAN Projesi kapsamında, görsel ve BALİSTİKA Görüntü Analizi ve Tanıma Sistemi
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işitsel veri üzerinde otomatik kavrama tanıma 
yeteneği RTÜK-SKAAS’a kazandırıldı. RTÜK 
İzleme Dairesi açısından kritik olan kavramlar 
(şiddet, cinsellik, vb.) önceden belirlendi ve 
proje sürecinde, bu belirli kavramları tanıyan 
ve yayın içerisinde otomatik olarak tespit 
edebilen sistem gerçeklenerek RTÜK-SKAAS’a 
entegre edildi. 

BALİSTİKA ise, ateşli silahların 
ateşlendiklerinde çekirdek ve kovanlar 
üzerinde bıraktıkları izlerin analizini yaparak 
bu çekirdek ve kovanları veri tabanındakilerle 
karşılaştıran, benzer izler taşıyan kovan ve 
çekirdekleri bulan bir sistem. Sistem ayrıca 
veri tabanı yardımıyla olaylar, kişiler, silahlar, 
çekirdekler ve kovanlar arasında kurulmuş 
olan ilişkileri kullanarak çözülmemiş adli 
olayların çözümüne katkı sağlıyor. 
Dünyadaki benzerlerinden farklı olarak, 
çekirdek ve kovanların üç boyutlu modellerini 
kullanarak analiz yapan sistem, veri giriş 
birimi, karşılaştırma algoritmaları ve 
veri tabanı ile tamamen yerli kaynaklarla 
gerçekleştiriyor. BALİSTİKA sistemi, 
üç boyutlu veri kullanması, eşleştirme 
başarımının yüksekliği ve ölçeklenebilirliği ile 
dünyada tektir. 

- Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
olarak önümüzdeki dönemde, teknoloji 
alanına yönelik hangi yatırım ve BİT 
projelerini gündeme getirip uygulamaya 
koyacaksınız? 

-TÜBİTAK UZAY olarak önümüzdeki dönemde 
üTÜBİTAK UZAY olarak önümüzdeki dönemde 
ülkemizin gereksinim duyacağı farklı faydalı 
yükler taşıyan keşif ve gözetleme uydularının 
geliştirilmesinde rol oynamak gibi planımız 
var. Bu kapsamda ülkemizin sahip olduğu 
RASAT ve GÖKTÜRK 2’den oluşan mevcut uydu 
filosunun nicelik olarak da geliştirilmesine 

yani daha fazla sayıda uydunun kullanıma 
alınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 
Yerküremizin uzaydan izlenmesi ve takip 
edilmesi, önemli miktarda bilginin toplumun 
hizmetine sunulması demek. Özellikle işletimi 
tarafımızdan gerçekleştirilen uydular için 
oluşturulan bu bilgi bankasının toplumun 
tüm kesimleri ile kesintisiz ve verimli bir 
şekilde paylaşılması uydu teknolojilerin bilgi 
toplumuna en büyük katkısıdır. 

Diğer yandan, doğrudan bilişim ve haberleşme 
sektörüne yönelik olarak haberleşme 
uyduları alanına da yönlendirebileceğimiz bir 
birikimimiz mevcut. Bu birikimi ülkemizin 
yeni haberleşme uydularının yerlilik oranın 
arttırılması ve tümüyle milli imkânlarla bu tür 
uyduların geliştirilmesi amacıyla kullanabiliriz. 
Dahası, dünya için de nispeten yeni olan uydu 
üzerinden geniş bant İnternet hizmetleri, 

VoIP temelli haberleşme sistemleri vb. yeni 
alanlarda ülkemizin kabiliyet kazanmasını 
sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. 

- Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecinde teknoloji üretimi konusunda 
önündeki engeller nelerdir? Bu engellerin 
kalkması için neler yapılmalı? 

-TTürkiye, teknoloji üretimi konusunda yeterli 
insan kaynağı, altyapı, kararlılık ve siyasi 
iradeye sahip. e-Dönüşüm Türkiye Projesi 
kurumsal yapılanması, bilim ve teknoloji 
alanında en üst düzey karar organı olan BTYK 
tarafından takip ediliyor. Hedeflerin akılcı 
konulması durumunda üretilemeyecek hiçbir 
teknoloji olmadığı düşünülüyor.
 
Biz bir kamu araştırma enstitüsü olarak bu 
konuda öncelikli olarak belli alanlardaki 

dışa bağımlılığın en önemli engel olduğunu 
düşünüyor ve bu bağımlılık alanlarını birer 
birer ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ancak 
takdir edersiniz ki bu konuda zihinsel 
engeller fiziksel engellerden daha büyük 
sorun teşkil ediyor. Bu zihinsel engellerden 
en önemlisi de sanıyorum yakın geçmişte 
büyük ölçüde azalmış olsa da hâlâ özgüven 
yoksunluğu. Öncelikle sokaktaki adamın 
zihnindeki “Türkler ve Uzay”, “Türkler ve 
Yüksek Teknoloji” gibi mizah klişelerini 
kırmaktır. Biz üzerinde Türk insanın alın teri 
olan bir uydunun uzayda başarıyla görevini 
ifa edebileceğini hem de iki defa, RASAT 
ve Göktürk 2 uyduları ile göstererek bu 
mizah klişelerinden birini boşa çıkardığımızı 
düşünüyoruz. Umarız yüksek teknolojinin 
diğer alanlarında özgüvenimizi pekiştirecek 
daha çok ve iddialı projeler ortaya koyabiliriz 
ülkemiz.
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