
 

 

 
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI 

(1007 PROGRAMI) 

 

 
 
 
 

KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) 
 

 

İrtibat Noktası 

Atıl BÜYÜKBURÇ, Tel: +90 312 468 53 00/1532, atil.buyukburc@tubitak.gov.tr 

Mehmet Baki KARAPINAR, Tel: +90 312 468 53 00/1529, mehmet.karapinar@tubitak.gov.tr 

 

Çağrı başlıklarına ilişkin sorularınızı ve görüşlerinizi 1007 KAMAG-FORUM alanında 
paylaşabilirsiniz. 

 

 

2013 

Çağrı Başlığı 

Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi 

Çağrı No 

1007-UDHB-2013-01 

Müşteri Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Çağrı Açılış Tarihi 

11/09/2013 

Çağrı Kapanış Tarihi 

22/11/2013 

mailto:atil.buyukburc@tubitak.gov.tr
mailto:mehmet.karapinar@tubitak.gov.tr
http://193.140.80.196/kamag1007forum/


Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi  2013

 

 
1007-UDHB-2013-01  Çağrı Dokümanı 2 
 

Tanımlar 

Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) 

Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri,  
deneyim ve altyapısına sahip; projenin 
yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi 
ve/veya özel kuruluşu ifade eder. 

Proje Sonuçları Uygulama Planı 
(PSUP) 
 

Müşteri kurum tarafından hazırlanarak 
TÜBİTAK’a sunulan ve projede elde edilmesi 
öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama 
programını gösteren taahhüt belgesini ifade eder. 

 

Çağrı Amacı 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu haberleşme uydusunun 
azami ölçüde yerli imkânlarla geliştirilmesi çağrının 
temel amacıdır. Bu bağlamda hedeflenen çıktılar 
kısmında belirtilen temel bileşenlerin azami ölçüde 
yerli olarak geliştirilmesi çağrıdan beklenen faydayı 
maksimum kılacaktır. 

Çağrı Kapsamı 

Geliştirilecek haberleşme uydusunun yörüngede 
çalışır halde teslimine kadarki tüm süreçler yürütücü 
kuruluşun sorumluluğundadır. Geliştirilecek uydunun 
uzaya fırlatılmasına ilişkin satın alma işlemleri müşteri 
kurum tarafından yapılacaktır. Fırlatmaya ilişkin bütçe, 
proje bütçesine dâhil edilmeyecektir. Fırlatma 
hazırlıkları kapsamında yapılacak çalışmalar proje 
bütçesine dâhil edilecektir. 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar 

 
1. Proje kapsamında geliştirilecek bileşenler ve 

nihai haberleşme uydusunun geliştirme süreçleri 
ve testlerinin hangilerinin ECSS ve MIL-STD 
standartlarına uygun olacağı proje önerilerinde 
belirtilmelidir.  
 

2. Geliştirilecek haberleşme uydusu Ek-1’de yer 
alan ön teknik isterlere uygun olmalıdır. Detaylı 
teknik isterler, 1007 Programı mevzuatı gereği 
yürütücü kuruluş olabilme yeterliliğine sahip olan 
proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, 
deneyim ve altyapısına sahip kurumların yazılı 
başvurusu üzerine TÜBİTAK ile yapacakları 
gizlilik sözleşmesi karşılığı elden teslim edilir. 
 

3. Proje yürütücüsü kuruluşlar arasında 
üniversitelerin yer alması hususu değerlendirme 
sürecinde tercih sebebi olacaktır. 

http://193.140.81.205/sites/default/files/psup-1007-udhb-2013-01.pdf
http://193.140.81.205/sites/default/files/psup-1007-udhb-2013-01.pdf
http://193.140.81.205/sites/default/files/1007-udhb-2013-01_ek_1.pdf
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4. Hedeflenen çıktılardan Yerli Haberleşme 
Uydusuna yönelik özgün tasarım, Haberleşme 
Uydusu Platformu ve Uydu üzeri yazılımların 
(işletim sistemi hariç) proje kapsamında yerli 
olarak geliştirilmesi zorunludur. Bu bağlamda, 
hedeflenen çıktılarda yer alan diğer bileşenlerden 
hangilerinin proje kapsamında yerli olarak 
geliştirileceğine yürütücü kuruluşlar karar 
verecektir. 

 

5. Geliştirilecek bileşenler azami ölçüde yerli 
olmalıdır.  

 

6. Proje destekleme süresi 1007 Programı mevzuatı 
gereğince artırılabilecektir. 
 

7. X bant faydalı yüke ait tüm ekipmanlar müşteri 
kurum tarafından sağlanacak olduğundan teklif 
içinde yer almamalıdır.  

 

8. Çağrı kapsamında proje teklifleri tek aşamalı 
olarak alınacak olup doğrudan II. Aşama Proje 
Öneri Formu doldurulacaktır. 

Proje Niteliği 

 

 Prototip/sistem/pilot tesis                 
 

 Model/süreç/yöntem geliştirme     
 

 Teknoloji birikim    
 

 

Hedeflenen Çıktılar Teknik İsterler 

1. Yerli Haberleşme Uydusuna 
yönelik özgün tasarım 

 Kavramsal tasarım 

 Ön tasarım 

 Kritik (nihai) tasarım 

 Tasarım Doğrulama 
 

 
Sistem isterlerini karşılayacağını gösteren 
kavramsal, ön ve kritik tasarım dokümanlarında; 

boyutlandırma (3D çizim), güç, kütle, tasarım 
analizleri,  testler ve planları, link, maliyet bütçesi, 
proje takvimi (iş planı) vb. bilgiler yer almalıdır. 

2. Haberleşme Uydusu Platformu 
 
 

 

Platform; elektriksel güç sistemi, yapı sistemi, yazılım 
ve veri işleme sistemi, yörünge yönelim belirleme ve 
kontrol sistemi, ısıl kontrol, itki sistemi, telemetri 
telekomut sistemlerini içeren farklı faydalı yüklerde 
görev yapabilecek nitelikte olmalıdır. 

  
3.Uydu üzeri yazılım 

 İşletim sistemi 

 Platform yazılımı 

 

Uydunun ömrü boyunca belirlenmiş işlevlerini yerine 
getirebilecek kabiliyet ve nitelikte olmalıdır. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari
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4. Uydu ekipmanları: 
Haberleşme Uydu platformunda ve 
faydalı yükünde kullanılacak alt 
sistemler 

 
Alt sistemlerde kullanılacak ekipmanlardan 
hangilerinin ne oranda Ar-Ge ile geliştirileceği 
belirtilmelidir. 

5. Yer sistemleri: 
Haberleşme sistemi, anten, RF 
ekipmanları 

 
Yer sistemlerde kullanılacak ekipmanlardan 
hangilerinin ne oranda Ar-Ge ile geliştirileceği 
belirtilmelidir. 

6. Haberleşme Uydusu 

 
İlk 5 maddede geliştirilecek bileşenler uydu 
sisteminde kullanılacaktır. Uyduya ilişkin ön teknik 
isterler Ek-1 dokümanında yer almaktadır. 

 
Çağrı kapsamında sunulacak II. Aşama Öneri Formu;  imzalı bir nüsha ve öneri 
formundaki tüm bilgileri içeren CD/DVD/flash disk ile beraber, en geç 22/11/2013 tarihi 
saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra 
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  
 
TÜBİTAK 
Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere 06100 Ankara 
Tel : +90 312 468 53 00/1532-1529  
 Faks : +90 312 428 09 33 

 
 

 
1007 PROGRAMI MEVZUATI 

 
BAŞVURU FORMLARI VE 1007 PROGRAMI REHBERİ 

  
1. II. Aşama Proje Öneri Formu 
2. II. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
3. Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Formu (sadece özel kuruluşlar ve 1007 

Programına ilk defa başvuran kamu Ar-Ge merkezleri tarafından 
doldurulacaktır.)  

4. 1007 Programı Rehberi 

 

http://193.140.81.205/sites/default/files/1007-udhb-2013-01_ek_1.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-formlar-ve-kriterler
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/argeyetenegiozdegerlendirmeformu.doc
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari

