
Türksat 4B uydusu, uzayda 
16 Ekim’de  Kazakistan’da 
fırlatılan Türksat 4B, 
Türkiye’de iletişim ve 
yayıncılık altyapısının 
güçlendirilmesine yardımcı 
olacak. 

Türkiye’nin uzaya gönderilen 7. haberleşme 
uydusu olacak olan Türksat 4B,  16 Ekim’de  
Türkiye saatiyle 23.40’ta Kazakistan’da 

bulunan Baikonur Cosmodrome’dan başarılı 
bir şekilde fırlatıldı. Üretimi 4 Haziran 2014’te 
tamamlanan Türksat 4B uydusu, Türkiye’nin 
50 derecede görev yapacak ilk uydusu olacak. 
Yörüngeye yerleştirme ve yörünge testlerinin 
tamamlanmasının ardından Aralık ayında 
işletmeye alınacak olan Türksat 4B uydusu, Ka-
Bant üzerinden internet erişimi için kullanılacak.
Yeni uydunun kapsama alanı, Avrupa, Asya, Afrika, 
Ortadoğu ile Türk Cumhuriyetleri kuşatacak. 
Uydunun uzaya gönderilmesiyle birlikte hem 

Türkiye’deki TV yayın kapasitesi artacak, TV 
kanallarının canlı yayın geçişlerinde de yoğun 
olarak kullanılacak. Hem de uydu üzerinden 
internet hızı artıp kullanımı yaygınlaşacak. Türksat 
4B, Aralık 2015’te hizmet vermeye başlayacak. 
Türksat 4B haberleşme uydusundan ilk sinyal 
19 Ekim’de, fırlatmadan 9 saat 13 dakika sonra 
İtalya’nın Fucino yer istasyonundan alındı. Fırlatma 
töreninde çıplak gözle 15 saniye izlenebilen 
Türksat 4B uydusu, 5 dakika 47 saniye sonra 
atmosferden çıkmıştı. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun Bilgin, Türksat 4B uydusunun Japon 
firması Mitsubishi Electric Corporation ile birlikte 
yapıldığını anımsattı. Türksat 4A ve Türksat 4B 
haberleşme uydularının yapımında görev alan Türk 
mühendislerin yeni uydularımızın entegrasyon ve 

test aşamalarında görev alacağını belirten Bakan 
Bilgin şunları söyledi:
“Türksat 4A ve Türksat 4B uydularının yapımında 
çalışan mühendislerimiz, Uzay Sistemleri 
Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) ilk yerli 
haberleşme uydusu Türksat 6A’nın üretiminde 
de görev alıyor. Türksat 5A’nın şartnamesi bu 
ay içerisinde tamamlanarak, daha fazla yerlilik 
içerecek şekilde önümüzdeki dönemde ihale 
edilecek. Türkiye’nin uydu ve uzay teknolojileri 
alanındaki hedeflerini, Cumhuriyetimizin 100. 
kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına göre planladık. 
Bölgemizin lider şirketi Türksat’ın global bir 
uydu operatörü olması ve tüm dünyaya hizmet 
vermesini planlıyoruz. Yeni uydularımızla birlikte 
uzay ve iletişimin kesiştiği alanlarda, iletişimin, 
yayıncılığın ve bilişimin yükselen değeri olma 
yolunda hızla ilerliyoruz.”

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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