
 

BASIN DUYURUSU 
 

CTech Bilişim ve Thales Alenia Space, uydu haberleşme 

teknolojilerinde iş birliği yapacak! 

CTech Bilişim’den Uzay Alanında Çok Önemli İhracat Adımı 
 
Istanbul, 26 Mayıs 2021 - C Tech Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. AŞ. ile Thales Alenia Space, uydu 
haberleşme sistemleri alanında iş birliği anlaşması imzaladıklarını duyurdular. Bu iş birliği sayesinde CTech, 
uydu haberleşmesi ve uzay kalifiye ürünler kapsamında ilk ihracatını Thales Alenia Space için 
gerçekleştirerek uluslararası pazardaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha attı. Thales Alenia 
Space ise bu iş birliği ile Türkiye uzay pazarındaki varlığını güçlendirerek tedarik zincirini geliştirmeyi 
hedefliyor. 
 
CTech Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (CTech) 2005 yılından bu yana; savunma ve güvenlik, havacılık 
ve uzay, telekom ve yayıncılık, haberleşme, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon alanlarında kamu, 
özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin 
yükleniciliğini yapmaktadır. CTech, Türkiye’nin vizyon projelerinden olan ilk yerli haberleşme uydusu 
TÜRKSAT 6A’yı gerçekleştirecek konsorsiyumda yer almakta ve bu proje kapsamında ana işlevi yer kontrol 
istasyonları ile uydu arasındaki bağı kurmak olan Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt 
Sistemi’ni geliştirmektedir. CTech ayrıca hem insansız hem de insanlı hava, kara ve deniz araçlarında 
kullanılabilen mobil ve güvenli uydu haberleşme terminalleri için de çözümler sunmaktadır. 2018 yılında 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) bir iştiraki haline gelen ve bu gelişme sonrasında hızla 
büyümeye devam eden CTech'de bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 
180’den fazla personel çalışmaktadır.  
 
Thales (%67) ve Leonardo (%33) firmalarının ortak girişimi olan Thales Alenia Space (İspanya) 32 yıllık 
tecrübesi ve 600 uydu için 4.000den fazla ürün teslimatı ile uydu haberleşme sistemleri alanında 
uluslararası referanslara sahiptir. Şirket, son 15 yılda yaptığı çalışmalar ile uydu haberleşme sistemleri 
alanında hem Avrupa’da hem de dünyada önemli bir konumda yer almaktadır. Alçak dünya yörüngesinde 
(Sentinel 1-2-3, FLEX, CHIME, ROSE-L), sabit yörüngede (GEO-KOMPSAT-2, MTG), Ay’da (KPLO, NOVA-C 
lunar lander, VIPER lunar rover), L2 Lagrangian noktası etrafında dönen uzay teleskoplarında (Herschel, 
Planck, Euclid, WFIRST, PLATO) ve Dünya’dan 500 milyon kilometre uzaktaki astreroitlerdeki (HERA) her 
türlü uzay görevi için telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm sistemleri ile her türlü veri aktarım sistemlerini 
yaptığı özgün çalışmalar ile başarıyla geliştirtirmiştir. 
 
Thales Alenia Space’in, İspanya’da uydu haberleşme alanında ekipman tedarikçisinden sistem ve yük 
entegratörüne evrilmesinden gelen deneyimi, diğer ülkelerdeki yerel endüstri kapasitelerinin gelişimini 
desteklemek açısından çok önemlidir. Güney Kore'deki GEO-KOMPSAT-2 programı buna iyi bir örnektir. 
Bu programda İspanyol Thales Alenia Space, Kore’nin yerel endüstrilerinin katılımını ve gelişimini 
desteklerken iki meteorolojik uydu için haberleşme sistemlerini sağlamaktan sorumluydu. Şirket, GEO-



 

KOMPSAT-2 programına yaptığı olağanüstü katkı nedeniyle Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü 
tarafından "Mükemmellik Ödülü" ile ödüllendirildi. 
CTech haberleşme uydusu ihracat programı çerçevesinde Thales Alenia Space ile yaptığı iş birliği ile 
Türkiye’nin uydu alanındaki ilk parça ihracatını gerçekleştirmiş oldu. İş birliği kapsamında ihraç edilecek 
ürünlerin teslimatları da tamamlandı. CTech’in sağladığı bileşenler Thales Alenia Space tarafından üçüncü 
bir ülkenin uydusu için kullanılacak. 
 
 
CTECH HAKKINDA 

2005 yılında kurulan C Tech Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ., Savunma ve Güvenlik, Havacılık ve Uzay, Telekom ve Yayıncılık 
alanlarında Haberleşme, Siber Güvenlik ve Modelleme-Simülasyon teknolojilerinde faaliyet göstermektedir. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki bilgi birikimi ve deneyimli insan kaynağı ile, ulusal ve uluslararası pazarlar için yenilikçi ürün ve çözümler 
geliştirme misyonunu yerine getiren CTech; sistem mühendisliği, elektronik donanım tasarımı, sayısal tasarım, haberleşme sistem 
tasarımı, RF tasarım, gömülü ve PC tabanlı yazılım ve bu bileşenlerden oluşan sistem geliştirme, entegrasyon ve üretim 
kabiliyetlerine sahiptir. CTech, kamu, özel sektör ve yurtdışındaki muhtelif paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve projelerin 
yükleniciliğini yapmaktadır. Firmamızın merkez ofisi İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul Kampüsü’nde yer almakta olup 
Ankara Bilkent'teki Cyberpark Kampüsünde de ofisimiz bulunmaktadır. Paydaşlarına katma değerli ürün ve çözümler sunma 
vizyonu olan CTech'in yazılım geliştirme ile elektronik tasarım ve üretimine uygun toplamda 3000m2'lik ARGE ve üretim altyapısı 
bulunmaktadır. CTech, Millî Savunma Bakanlığından Üretim Müsaadesi Belgesi ve IS0-9001:2021 Belgesi ile Milli ve NATO Gizli 
Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-
STD-973, ANSI7EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır. AS9100 belgesi için ise altyapı 
çalışmalarına devam etmektedir. Yaptığı çalışmalar itibariyle ulusal ve uluslararası birçok iş ortağı bulunan firmamız 2012 yılı 
itibariyle TÜBİTAK tarafından Avrupa Birliği Eureka Programı kapsamında en çok Ar Ge projesine katılan ikinci Türk şirketi olarak 
ilan edilmiştir. CTech 2018 Ocak ayından itibaren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. iştirakidir. 
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ABOUT THALES ALENIA SPACE 

Drawing on over 40 years of experience and a unique combination of skills, expertise and cultures, Thales Alenia Space delivers 
cost-effective solutions for telecommunications, navigation, Earth observation, environmental management, exploration, science 
and orbital infrastructures. Governments and private industry alike count on Thales Alenia Space to design satellite-based systems 
that provide anytime, anywhere connections and positioning, monitor our planet, enhance management of its resources, and 
explore our Solar System and beyond. Thales Alenia Space sees space as a new horizon, helping to build a better, more sustainable 
life on Earth. A joint venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales Alenia Space also teams up with Telespazio to 
form the parent companies’ Space Alliance, which offers a complete range of services. Thales Alenia Space posted consolidated 
revenues of approximately 1.850 billion euros in 2020 and has around 7,700 employees in ten countries. 
www.thalesaleniaspace.com  
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