Çok Değerli Hocamız,
Malumunuz olduğu üzere Türkiye’nin uydu teknolojilerinde öncü kuruluşu olan Türksat A.Ş.’nin en önemli
görevlerinden birisi de uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu önemli misyon doğrultusunda 6 yıldır düzenlediğimiz Türksat Model Uydu Yarışmamız, mühendislik
fakültesi öğrencilerimiz arasında her sene daha da artan teveccüh ile büyük bir rekabete sahne olmaktadır.
Model uydu yarışmasıyla öğrencilerimizde, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturmanın yanı sıra,
gerçek bir uydu projesi deneyimi yaşatmak, teorik bilgiyi pratiğe çevirmek, disiplinler arası etkileşim
sağlamak, takım çalışması ruhu aşılamak, farklı alanlarda faaliyet gösteren AR-GE odaklı şirketlerle
iletişim kurmak ve tüm bu süreçler sonucunda model uyduların üretilerek bir mühendislik ürününün
ortaya konulması hedeﬂenmektedir.
2016 yılında ilk kez düzenlendiğinde 3 takım 18 kişi ile başlayan yarışmamız, 2021 yılında 109 takım ve
yaklaşık 700 öğrencinin kıyasıya yarıştığı Teknofest şemşiyesi altında düzenlenen marka yarışmalardan biri haline gelmiştir.
Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’nde üniversitelerimiz artık Teknofest yarışmalarında elde ettikleri
başarılarla farklarını ortaya koymakta ve diğer üniversiteler arasında öne çıkmaktadırlar. Bu çerçevede
Türksat A.Ş. olarak 6 yıl önce yaktığımız “Model Uydu Yarışması” meşalesinin bütün üniversitelerimizde
ve mühendislik fakültesi öğrencileri arasında yayılmasını arzu etmekteyiz.
Bu amaç doğrultusunda kaleme aldığımız bu mektup ile önümüzdeki yıllarda düzenlenecek olan Türksat
Model Uydu Yarışması’nın üniversitelerimizde ve mühendislik fakültelerinde duyurularak daha fazla
öğrenciye ulaşmasına yardımcı olmanızı beklediğimizi bildirmek isteriz.
Yarışmamızla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için youtube/turksatpr kanalımızda bulunan Türksat
Model Uydu Yarışması içeriklerini inceleyebilir, öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşması için öğrenci
kulüplerinde ve sosyal medya platformlarında paylaşılmasına yardımcı olabilirsiniz.
Şu anda devam etmekte olan Türksat Model Uydu Yarışma başvuruları ve Teknofest organizasyonu ile
ilgili daha detaylı bilgilere erişmek için https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/28
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Son olarak, Türkiye’nin uydu haberleşme teknolojilerinin gelişimine ışık tutan UYDU HABERLEŞMESİ 101
isimli kaynak dokümanımızın linkini aşağıda mühendislik fakültesi öğrenci ve hocalarımızın istifadesine
sunar; bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki yıllarda düzenlenecek Türksat Model Uydu Yarışmalarında
bir araya gelmeyi arzu ettiğimizi bildirir, başarılı bir akademik yıl geçirmenizi dileriz.
https://uydu.turksat.com.tr/sites/default/ﬁles/2021-09/TURKSAT-UYDUHABERLESMESI-101.pdf
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