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TUYAD Sizin Derne¤iniz
Dijital Yaflam Sizin Derginizdir

Derne¤imizin yay›n organ› Dijital Yaflam’›n
ilk say›s› sektör ile bulufluyor. 

Hayrettin ÖZAYDIN  / TUYAD Genel Baflkan›

Tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaflayan ülkemiz
bilimde, sanayide ve teknolojide ça¤ atlam›fl muas›r mede-
niyetler seviyesine h›zl› ad›mlarla ulaflma gayreti içerisinde-
dir. Ülkemiz, ulusal ve uluslararas› düzeyde sosyal ve kül-
türel etkinliklerle bu mücadelesini sanayi yat›r›mlar›yla per-
çinlemektedir. Gaz ve petrol zengini Ortado¤u’nun medeni-
yete aç›lan penceresi durumunda olan ülkemiz bir teknoloji
cennetidir.

TUYAD, uydu - elektronik - iletiflim sektörünün ülkemizde
ilk kurumsal sivil toplum örgütüdür. ‹htiyaç duyulan teknoli-
jik yat›r›mlara cevap vermek ve ülkemizde d›fla ba¤›ml›l›¤›n
önüne geçilmesini sa¤lamak derne¤imizin bafll›ca misyo-
nudur.

Doksanl› y›llarda Amerika, Kore ve Çin'den ithalat yaparken,
bugün ihracat rakamlar›m›z alt›yüz milyon dolarlar› aflm›fl du-
rumdad›r. Avrupa’da birinci, dünyada ilk on üretici s›ralamas›-
na girmifl bulunmaktay›z. Tüm üyelerimizi ve destek veren re-
gülasyon kurumlar›n› kutluyoruz.

Derne¤imizin yay›n organ› Dijital Yaflam’›n ilk say›s› sektör ile
bulufluyor. Amac›m›z; yap›lan ve yap›lmakta olan çal›flmalar-
dan sektörün daha verimli bir flekilde haberdar olmas› ve top-
lam katk›n›n sa¤lanmas›na vesile olmakt›r. 

Bu say›m›zda sizlere dernek çal›flmalar› hak›nda bilgiler vere-
ce¤iz. ‹lk say›m›z; “fiifre ve bilgi paylafl›m› konusunda TUYAD
Deklarasyonu, 26 Ekim tarihinde Zeytinburnu Novotel

Hotel’de düzenlenecek olan Türksat & TUYAD ortak semineri
ve ‹TO - ‹SO çal›flmalar›” gibi konulardan oluflmaktad›r.

Uzun zamandan beri beklenen HD dönüflüm sürecinin Türk-
sat - YBTB (Yerel Bölgesel Televizyon Birli¤i) ifl birli¤i ile gün-
deme gelmesi ve RTÜK karasal dijital DVB-T2 sistem al›c› ci-
hazlar›n›n yerli imalatç›lar taraf›ndan desteklenerek sürdürül-
mesi sevindirici bir durumdur.

Sektörün büyük sorunu olan uydudan kanal güncelleme sis-
temi, TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) ile çözüm-
lenmifl ve Türksat Genel Müdürü Say›n Dr. Özkan Dalbay ta-
raf›ndan TUYAD üyelerine ücretsiz olarak sunulmufltur.  

TUYAD, sektörün geliflmesi ve dünya lideri üreticiler aras›nda
yer almas› için tüm sanayicilerimize eflit mesafede çal›flmalar
yapmaktad›r. Hakl› rekabet ortam›nda yap›lan her çal›flmay›
desteklemekte, haks›z reklam ve çal›flmay› sektörel denklik
sa¤lanmas› ad›na k›namaktad›r. Tüm sektörün ortak ve tek
sesi olan TUYAD'a sahip ç›kmak her firmam›z›n bafll›ca vazi-
fesi olmal›d›r. Destek veren tüm yönetim kurulu ve kurumsal
üyelerimize can› gönülden flükranlar›m›z› bir borç biliriz. 

Unutmay›n TUYAD sizin derne¤iniz, Dijital Yaflam ise sizin
derginizdir. Bize düflüncelerinizi bildiriniz. Sektörün ulus-
lararas› alanda baflar› kazanmas›n› desteklemek temel misyo-
numuzdur.

Sayg›lar›mla.
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Vizyonumuz

Hakk›m›zda

Misyonumuz

Ülkemizde uydu iletiflim sektörünü, ithalata ba¤›ml›l›ktan kurtar›p, dünya lideri konumuna getirmek.
Öncelikle e¤itilmifl eleman ve Ar-Ge çal›flanlar›na destek vermek, imalat yapan firmalara karfl›laflt›kla-
r› zorluk ve engeller için yard›mc› olmak, bu konuda destekleyici kanun ve uygulamalar ç›kar›lmas›
için çal›flmalar yapmakt›r.

Ticareti kural› ve kaidesine uygun yapan bir toplum infla etmek, ilkeli ve kanunlara uyan bilinçli bir
toplum ile hareket etmektir. Bugünü kurtarma mücadelesi yerine uzun vadeli planlar ile gelecek ne-
sillere imkânlar sa¤lamakt›r. Cumhuriyet ve milli ilkelere sahip ç›kmak, manevi de¤erleri ticarette öne
almak ama alet etmemektir.

TUYAD, uydu TV sektör firmalar› taraf›ndan ku-
rulan ve kâr amac› gütmeyen bir sivil toplum ör-
gütüdür.

Uydu TV sektörüne hizmet veren Türkiye’nin en
sayg›n uydu operatörü, TV platformlar›, uydu al›-
c› üreticileri, altyap› malzeme üreticileri ve hiz-
met sa¤lay›c› firmalar› taraf›ndan, sektördeki
toplam kaliteyi artt›rmak amac› ile ‹stanbul’da
2001 y›l›nda kurulmufltur. 

Üye firmalar›m›z en yüksek teknolojiyi ve hizmeti
sunmaktad›r. Uydu TV, internet, veri ve servis
sa¤lanmas› konusunda gereken teknolojiyi, ürün
ve ekipman› üreten dünya çap›nda bilenen fir-
malar›m›z / markalar›m›z vard›r. 

Regülasyon kurumlar› taraf›ndan haz›rlanan ge-
nelge ve uygulamalarda, TUYAD görüfl ve ra-
porlar›na önem verilmektedir. Ayr›ca TUYAD,

Global VSAT Forum (GVF) Türkiye partneridir.
TUYAD günlük yaflant›m›z›n % 60’›nda dolayl›
veya do¤rudan var olan ve hayat›m›z› kolaylaflt›-
ran uydu teknolojilerini desteklemektedir. Geli-
flen di¤er iletiflim teknolojileriyle beraber uydu-
nun birleflik çözümlerde kullan›lmas›n›n faydas›-
na inanmakta ve bunun regulatif ve teknik aç›-
dan desteklenebilmesi için aktif olarak çal›flma-
lar yapmaktad›r.  

TV izleme arac› olarak yüksek çözünürlüklü HD
yay›n› son kullan›c›lara ilk olarak sa¤layan ve
daha yüksek çözünürlüklü QFHD yay›n› ilk ola-
rak sa¤layacak Uydu TV d›fl›nda, dünya politika-
s›nda da etkin rolü olan uydular tüm ulusal ve
uluslararas› iletiflim sa¤lamaktad›r.

Bu kadar önemli bir sektörün ortak sesi olmaya
çal›flan TUYAD olarak, üyelerimizi ve sektörü-
müzü temsil etmekten mutluluk duymaktay›z.
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Hayrettin ÖZAYDIN
Genel Baflkan

TUYAD YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹

Dr. Özkan DALBAY
Genel Baflkan Vekili

Kamu / Hükümet
Komisyon Baflkan›

Fethullah OBUT
Genel Sayman
Uydu Al›c›lar›

Komisyon Baflkan›

Erdo¤an fi‹MfiEK
Genel Sekreter

Mehmet ATMACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Çevre ve fiehircilik
Düzenleme Kom. Baflk.

Erol YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi

DVB-T Çal›flmalar›
Komisyon Baflkan›

Cem Taylan ÖZS‹PAH‹
Yönetim Kurulu Üyesi
fiifreleme Sistemleri
Komisyon Baflkan›

Mehmet TOROS
Yönetim Kurulu Üyesi
Bas›n ve Haberleflme

Komisyon Baflkan›

Rüfltü KORKMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakem
Bilirkifli Komisyon Baflkan›

Engin HAVUZLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Kablo TV ve SMATV
Komisyon Baflkan›

Ali Sina KUMCUO⁄LU
Yönetim Kurulu Üyesi

Bilim Kurulu
Komisyon Baflkan›
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TUYAD’DAN
KAMUOYUNA DUYURU

Derne¤imizin kurulufl amac›nda belirtildi¤i üzere;

haks›z kazanç ve yasa d›fl› uygulamalara kesinlikle

karfl›d›r. Bu tür uygulama ve çal›flmalarda bulunan-

lar için yasal yollar ile gerekli tedbir al›nmas›n› des-

teklemektedir.

fiifreli kanal ve/veya bilgi uygulamas› ile yat›r›m ya-

parak bunlar›n pazarlanmas› ile para kazanmak is-

teyen platform ya da benzeri ticari iflletmelerin her

ne flekilde olursa olsun flifrelerinin yasal olmayan

yollar ile edinilmesi ve edinim edinilen yay›n ve bil-

giden fayda sa¤lanmas› h›rs›zl›kt›r.

Dernek tüzü¤ünde belirtildi¤i üzere bu tür haks›z

kazanç üyelerimiz ve var olufl politikam›za uygun bir

hareket say›lmayacakt›r. Bu tür uygulamalara des-

tek veren ve bunlardan kazanç sa¤layan kifli ve ku-

rumlar derne¤imiz ile birlikte hareket edemez.

TV ve interaktif teknolojilerin her geçen gün, insa-

no¤lunu daha rahat ve daha mutlu yaflamas› için sü-

rekli de¤iflim içerisinde bulunmas› sevindirici olmak-

la birlikte; bu de¤iflim veya bu ilerleme suç kavram›-

n›n da gelecekte daha farkl› olaca¤›n›n sinyallerini

vermekte, flimdiden gerek yat›r›mc›lara gerekse de

haks›z fayda sa¤layan kiflilere sorun yaratmaktad›r.

Uydu, bilgisayar ve internet teknolojisinin h›zl› gelifli-

mi sonucu oluflan e-dünya düzeninde normlar ve

etik de¤erleri azami süratte flekillenmekte ve yat›-

r›mc›n›n farkl› yönde yönelmesine vesile olmaktad›r.

Tüm avantajlara ra¤men bu h›zl› geliflim, sosyal ve

teknolojik yönden dengesiz de¤iflimler, tehlike ve

tehditleri de ortaya ç›kartmaktad›r.

Her sektörde oldu¤u gibi uydu TV sektöründe de bu

dengesiz ve haks›z kazanç unsurlar›n› yaratan tehli-

keler var olmaktad›r. TUYAD olarak her türlü tekno-

loji h›rs›zl›¤›na ve flifre paylafl›m›na karfl›y›z.

fiifre paylafl›m›, suç kavramlar› aras›nda kendisine

yer açan “Biliflim Suçlar›” aras›nda yerini alm›flt›r. 

Birleflmifl Milletler ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan haz›r-

lanan “Biliflim Suçlar›” raporunda yer alan alt› un-

surdan biri olan bilgi ve flifre paylafl›m› “Kanunla ko-

runmufl bir yaz›l›m ve bilginin “‹zinsiz kullan›m›, hak-

s›z paylafl›m” olarak tan›mlanm›flt›r.

Ülkemizde 5846 nolu Fikir ve Sanat Eseleri Kanu-

nunda da belirtildi¤i üzere, flifreli yay›nlara abone

olan kifli bile, birden daha fazla kopya yap›lmas›n›,

sat›lmas›n›, yaz›l›m›n kiralanmas›n› dahi yasakla-

maktad›r.

TUYAD olarak tüm yasa d›fl› uygulamalar gibi her

türlü flifrenin, bilgi ve belgenin ve yaz›l›m›n haks›z

kazanç sa¤lanmak üzere deflifre edilmesine ve pay-

lafl›lmas›na karfl›y›z.

Kamuoyuna duyurulur.

TUYAD (Uydu Elektronik ‹letiflim ‹fl ‹nsanlar›

Derne¤i) ad›na yönetim kurulu 210 no.lu karar›d›r.

Tarih : 02.10.2013
Say› : 2013 -210
Konu: “TUYAD, her türlü teknoloji h›rs›zl›¤›na ve flifre paylafl›m›na karfl›d›r” bildirgesi

DEKLERASYON 
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TUYAD’DAN SOSYAL SORUMLULUK PROJES‹

fiIRNAK - AKÇAY SOSYAL DESTEK
VE GEL‹fiT‹RME PROJES‹

TUYAD’›n kurumsal üyelerinin
ba¤›fllar›yla, fi›rnak’›n Akçay
mezras›nda 19 May›s 2013 tari-
hinde Gençlik Merkezi kuruldu. 

19 May›s 2013 tarihinde hizmete giren Gençlik
Merkezi; sadece ders de¤il ayn› zamanda sosyal
geliflim ve u¤rafl› zamanlar›n› da içermektedir.
Merkezden yararlanan çocuklar, günlük belli bir
program içeri¤i ile çal›flma yapmakta ve
sonras›nda oyun ve çizgi film izleme bölümlerinde
günlerini sona erdirmektedir.

Gençlik Merkezi, TUYAD kurumsal üyelerinin ekip-
man hibe etmesi ve bölgeye ulaflt›r›lmas› ile
tamamlanm›flt›r.

TUYAD Genel Baflkan› Hayrettin Özayd›n Gençlik
Merkezi’nin aç›lmas›yla ilgili olarak flunlar› söyledi:

“Akçay mezras› ve komflu köylerde ö¤renimlerine
devam eden 1.400 ö¤rencinin, okul d›fl›nda kendi-
lerini gelifltirebilecekleri faaliyet alanlar›n›n olma-
mas› ve araflt›rma yönlerini destekleyici program-
lar›n uygulanabilece¤i herhangi bir sosyal ortam›n
olmamas› bizi bu düflünceye itti. Çocuklar›n ken-
disini daha iyi ifade edebilecekleri, teorik bilginin
yan› s›ra günlük hayata dair, kiflisel geliflimler
edinebilecekleri bir sosyal ve teknolojik ortam
yaratmay› hedefledik.

Akçay’ da bulunan ilkö¤retim okulunun eskiden
kullanm›fl oldu¤u tek katl›, 5 odal› binas›n›, iç ve
d›fl restorasyonu, bahçe düzenlemesini yapt›k.
Elektronik ekipmanlar›n› temin ederek, düzen-
lemesini yapt›k. Bu merkezimizde çeflitli kurs ve
e¤itimlerimize kat›lan gerek ö¤rencilere gerekse
köy halk›na e¤itim-ö¤retimin kaç›n›lmaz gereksini-

mini afl›lamay›, sosyalleflmenin önemini anlatmay›,
hobi edinimlerini, yasal hak ve özgürlükler, aile
planlamas› e¤itimi ve bunun gibi birçok konunun
ifllenmesini amaçlad›k.

‘‹nternet kullan›m›, faydalar› ve kullan›m alanlar›’,
flu ana kadar neredeyse köylerinden d›flar›ya hiç
ç›kmam›fl olan vatandafl›m›z›n belki de dünyaya
aç›lacak olan ilk penceresi olma özelli¤ini tafl›yan
önemli e¤itim bafll›klar›m›zdan bir tanesini olufltur-
maktad›r. Projeyle hedeflenen as›l konu; memleke-
timizin her noktas›nda bulunan ve ö¤renmek için
can atan, ö¤renci ve yetiflkinlerin, bilgi ve beceri
ediniminde ön ayak olarak, donan›m kazan›mlar›n›
sa¤lamak ve hem kendi geliflimleri hem de içinde
bulundu¤u toplumun geliflimi için çabalayan,
üreten, yaratan, global dünyaya aç›k, yenili¤e aç›k
önderlerin oluflumuna olanak sa¤layabilmektir.”
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KARASAL D‹J‹TAL YAYIN
AB uyum çerçevesinde ve modern flehir kavram›na uygun olarak
ülkemizde karasal dijital yay›na geçifl karar› al›nm›flt›r. Halen çeflitli
bölge ve noktalarda faaliyette olan 900 verici anten ile karasal
analog yay›n, devam etmektedir. Bu vericiler ile çat› anteni
kullan›larak analog yay›nlar›n izlenmesi mümkün olmaktad›r. 

DVB-T2 yay›n sistemine geçifl için vericile-
rin de¤iflmesi ve belirlenen standarttaki
donan›ma sahip yeni verici ekipmanlar›n›n
ve buna dayal› al›c›lar›n kullan›lmas› gere-
kecektir. DVB-T2 yay›n teknik olarak ana-
log yay›ndan daha s›n›rl› bir kanal yay›n
kapasitesine sahip olacakt›r. DVB-T2 ya-
y›nlar›n›n tüm Türkiye’de uygulanmas› tek-
nik aç›dan yüksek maliyetleri de berabe-
rinde getirecektir. Teknik yay›n kapasitesi
azl›¤› aç›s›ndan tüm dünyada izleyicilerin
en az tercih etti¤i yay›n türüdür. DVB-T2
karasal dijital TV izleme sistemi, anten ve
set-top box al›c› ile çal›flacakt›r. Tüm bu
ekipman ve teknik altyap› için Anten A.fi.
çal›flmalar yapmaktad›r. RTÜK ile yap›lan
görüflmelerde kullan›lacak ekipmanlar›n
yerli üreticilerden tercih edilmesi ve d›fla
ba¤›ml›l›¤›n önlenmesi konusunda çözüm-
ler aranmaktad›r. Tercih edilecek teknoloji-
nin en yeni ve en uygun teknik olmas› da
hassas konular içerisindedir.

HBB TV Standard›
HBB TV standard› TV’lerin smart hale gel-
mesini sa¤layacakt›r. TUYAD teknik gru-
bunun yapt›¤› ortak çal›fltaylarda ortaya
ç›kan sonuç; “DVB-T 2 kutular›n›n ayn› za-
manda TV’leri smart hale getirecek HBB
TV sisteminin tercihinin tüketiciye b›rak›l-
mas›” olmufltur. HBB TV dünyada yay›nc›-
lar ve platformlar›n ilgisini çekmesine ra¤-
men, TV üreticileri kendi portallar› ile uy-
gulama tabanl› bir kullan›c› deneyimini ter-
cih edecek yönde ürünler sunmaktad›r.
HBB TV biraz da yay›nc›lar›n ve platform-
lar›n tepkisi sonucu bu gibi tehditleri ber-
taraf etmeye yönelik bir standart olarak or-
taya ç›km›flt›r. HBB TV do¤rudan yay›nc›-
lar, kanallar veya platformlar taraf›ndan
içeri¤i kontrol edilen ve yay›nlanan prog-
ramlar ile ba¤lant›l› interaktif hizmet ver-
mektedir. Ayn› zamanda kullan›c›n›n ilgisi-

ni çekmeye yönelik interaktif reklam kam-
panyalar› sunulmakta, yay›nc›lara marka
ve reklam tan›t›m olana¤› vererek, kendi ti-
cari ç›karlar› do¤rultusunda etkileflimli hiz-
metleri kulland›rmaktad›r. Enteroperabilite,
yani cihazlar ve sistemler aras›nda uyumlu
ve destekler nitelikte çal›flabilirlik olmama-
s› en önemli dezavantajlar›ndan biridir.
Yay›nc›lar›n ve platformlar›n yat›r›m› ve
desteklemesi ölçüsünde uygulama alan›
bulabilecek bir standartt›r. Büyük ve kü-
çük yay›n kurulufllar› aras›nda gücü olan
ile olmayan aras›nda bir ayr›m yaratmas›
beklenebilir. 

DVB-T2 birkaç Avrupa ülkesi d›fl›nda tüm
dünyada kitleleri içerikle bir an önce bu-
luflturmaya vesile olan bir araç, sosyal
projedir. Bu projede tüketicinin en ucuz
yolla hatta belirli sponsorluklar sonucunda
ücret ödemeden belirli ulusal ve yerel ya-
y›nlar› belirli kalitede, çevre dostu ekip-
manla izler hale gelmesi temel amaçt›r.

‹nteraktif Hbb TV uyumlu bir kutu veya TV
al›c›s› tasarlan›rken bu özelli¤e uygun ifl-
lemci kullan›m›n› gerektirir. Söz edilen ifl-
lemci bugün en uygun koflullarda Sti,
Broadcom ve Mstar ürünüdür. Pek çok
CPU üreticisi içinde birkaç tanesine ba-
¤›ml› kal›nd›¤› için fiyat rekabeti olmamak-
tad›r. Daha yüksek RAM ve Flash Bellek
maliyeti yükseltmektedir. ‹nternet eriflimi
için ayr›ca donan›m gerekmektedir. K›sa-
ca donan›m konfigürasyonu yükselmekte-
dir. Yaz›l›m gelifltirme süresinin uzunlu¤u,
kutu üreticilerinin do¤rudan giderlerini art-
t›rmakta ve kâr beklentileri yüksek olmak-
tad›r. Bu durumda piyasada rekabet ol-
mayaca¤›ndan, kutu ve TV fiyatlar› çok az
oyuncu taraf›ndan kontrol edilebilir bir
noktaya gelecektir. Yerli üretimin ve ci-
haz denetim sistemi için CAS/ flifreleme

sistemi gereklidir. Herhangi bir donan›m
üzerinde çal›flan software tabanl› bir flif-
releme sistemi kullan›lmal›d›r. DVB-T2
yay›n izlenmesi için gerekecek Set-top
box ve/veya TV içi gömülü uygulamalar-
da kullan›lan Cas veya flifreleme sistemi
herhangi bir sistemi zorlamamal› ve üre-
tici firmalar›n halen kulland›klar› ifllemci-
ye uygun olmal›d›r. 

fiifreleme sistemi uygulanabilir, teknik ye-
terli, uygun maliyetli ve ifllemci tercihli ol-
mamal›d›r. Bu tür bir flifreleme sistemi TU-
YAD üye firmalar›n› zorlamayacak ve tek-
nik altyap› sahibi tüm firmalar›m›z bu cihaz
üretimini yapacaklard›r. fiifreleme sistemi
sahaya proje odakl› giren tüccarlar›n önü-
nü kesti¤i gibi RTÜK taraf›ndan sahan›n
denetlenmesine de imkan sa¤layacakt›r.
Bu sistemi TUYAD olarak destekliyoruz.

Karasal dijital yay›nlar›n›n bafllayacak ol-
mas›, uydu ve çanak antenlerin kullan›l-
mayaca¤› anlam›na gelmemektedir. Seçe-
nek çoklu¤u, ulafl›labilirlik, özgürlük, eko-
nomik olufl, yay›n kalitesi gibi çeflitli aç›lar-
dan uydu anteni ile rekabet edebilecek bir
baflka sistem bulunmamaktad›r. Ülkemiz-
de % 60 oran›nda uydu anten kullan›m›
tercih edilmektedir. Türksat 4A ve 4B ile
çanak anten kullan›m› daha da artacakt›r.
Uydu anten sistemi en ucuz maliyetli ve
kaliteli TV izleme sistemidir ve hiçbir TV iz-
leme sistemi uydu anten kadar çok yay›n
kapasitesine sahip de¤ildir. Tüm yeni tek-
nolojiler, High-definition (HD TV) ve Ultra
HD yay›n yine ilk defa uydu antenler ile iz-
lenecektir. ‹nternet teknolojilerine ulaflmak
da yine yeni nesil uydu anten sistemleri ile
mümkün olacakt›r. Karasal dijital yay›n,
uydu anten sistemine alternetif de¤il, izle-
me seçenekleri aras›nda yer alan tamam-
lay›c› ve sosyal bir projedir.
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TUYAD (Uydu Uydu
Elektronik ‹letiflim ‹fl ‹n-
sanlar› Derne¤i) Kablo TV
SmaTV Komisyonu tara-
f›ndan, “Kablo TV malze-
me üretim, uygulama ve
ithalatç› firmalar› taraf›n-
dan yap›lan Toplu Da¤›-
t›m Sistemlerinde Do¤ru
ve Kal›c› Kablolama Sis-
temi” toplant›lar› yap›lm›fl
ve bu toplant›lar›n sonu-
cunda Merkezi TV Da¤›-
t›m Sistemleri Malzeme
ve Uygulama fiartnamesi
oluflturulmufltur.

Merkezi TV Da¤›t›m Sistemleri Malze-
me ve Uygulama fiartnamesi; günü-
müz flartlar›nda toplu da¤›t›m sistem-
lerinde uygulanmas› gerekti¤i düflünü-
len Analog ve Say›sal “Merkezi Uydu
ve TV Yay›n” Sistemleri için gereken

Derne¤imizin ulusal ç›karlar›m›za uygun yerli üretimi destekleme karar›n› destekliyoruz.
Ülkemizde TUYAD’›n öncülük etti¤i yerli üretimi destekleme ve bu konuda kurmufl oldu¤u
SMATV ve KABLOTV Komisyon çal›flmalar›n› önemsiyoruz. Bu do¤rultuda üretilen yeni
multiswichler ciddi yenilikler içermektedir. TUYAD, tüm sektör kurulufllar›n›n bu çal›flmalar›n›
desteklemektedir. Bu do¤rultuda bizler de derne¤imizin belirlemifl oldu¤u teknik vas›flar
do¤rultusunda yeni çözümler içeren multiswich üretimine katk› sunmak üzere modeller üret-
meye bafllad›k.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, TUYAD’›n çanak antenlerden kaynaklanan görüntü kirlili¤ine
karfl› çözümlerini desteklemekte ve ortak karar çerçevesinde multiswich kullan›m›n› teflvik et-
mektedir.

TUYAD’›n ulusal ç›karlar›m›za uygun yerli üretimi destekleme ve yol göstericili¤ini kutlar›z.

sistem, malzeme, proje ve uygulama
standartlar›n› oluflturmak amac› ile ha-
z›rlanm›flt›r. fiartnamenin haz›rlanma-
s›yla, yeni yap›lacak olan proje uygu-
lamalar›nda ve eski projelerin yenilen-
mesi / revize edilmesi aflamalar›nda;
bu belgede oluflturulan standartlara
uygun yap›lacak uygulamalar ile “en
düflük maliyet ile en yüksek faydan›n
sa¤lanabildi¤i kal›c› çözümlerin” olufl-
turulmas› hedeflenmifltir. fiartname
standartlar› 19 sayfal›k rapor halinde

ve www.tuyad.org sitesinde yay›nda
olup, talep eden kurum ve kurulufllara
ücretsiz olarak gönderilmektedir.

TUYAD komisyonunca haz›rlanan
standartlar, Digiturk, D-Smart, Türksat
ve Türk Telekom taraf›ndan onaylan-
m›flt›r.

Bu rapor, merkezi TV da¤›t›m sistem-
leriyle ilgili çal›flmalarda birçok konuya
çözüm sunmaktad›r.

MERKEZ‹ TV DA⁄ITIM S‹STEMLER‹
MALZEME VE UYGULAMA
fiARTNAME STANDARTLARI

MULT‹SW‹CH STANDARTLARI

‹lker ÖZGENC‹L
Alpsat
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TÜRKSAT 4A VE TÜRKSAT 4B 
HD YAYINCILI⁄I DESTEKLEYECEK 

Hâlihaz›rda uydular›m›z üzerinden izleyiciye
ulaflan TV kanallar›n›n % 10’u HD yay›n yap›yor.
Önümüzdeki y›llarda bu oran›n artmas› için
desteklerimiz devam edecektir.

Dr. Özkan DALBAY / Türksat Genel Müdürü

Hizmet alanlar›z ve yeni projelerden
bahseder misiniz?
Türksat Afi, uydu haberleflme ve uydu
yay›nc›l›k hizmetlerinin yan› s›ra, say›-
sal kablo platformu (Teledünya, Uydu-
net, Teledünya Web), co¤rafi bilgi sis-
temleri (TürksatGlobe) ve biliflim
(TürksatBiliflim, e-Devlet Kap›s›) alan-
lar›nda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yak›n bir gelecekte yeni haberleflme
uydular›m›zla (Türksat 4A ve Türksat
4B) birlikte, Ortado¤u, Afganistan ve
Afrika’da uplink istasyonlar› kurarak,
daha genifl bir kitleye hizmet sunmay›
planl›yoruz. Uydular›m›z üzerinden ya-
y›n yapan yabanc› kanal say›s›n› daha
da artt›rmak üzere, sürekli bir flekilde
yeni iflbirliklerine ve projelere imza at›-
yoruz. Bunlar›n yan› s›ra, uydu üzerin-
den sa¤lad›¤›m›z internet hizmetimizi
yayg›nlaflt›r›larak, son kullan›c›lara yö-
nelik daha ekonomik fiyatlarla, cazip

hâle getirmeyi amaçl›yoruz. Ayr›ca,
kamu sektörüne ve özel flirketlere yö-
nelik yaz›l›m projelerimiz ile elektronik
belge yönetim sistemi (Belgenet) uy-
gulamalar›m›z› ço¤altarak devam ettir-
meyi istiyoruz.  

TV sektörünün ülkemizde ileri dönük
pazar pay› ne yönedir?
TV sektörü Türkiye’de gün geçtikçe
geliflmektedir. Özellikle son y›llarda
yerel kanal say›lar›nda art›fl gözlem-
lenmektedir. Yerel TV kanallar›, hem
yay›n yapt›klar› bölgelerde yo¤un bir
flekilde izlenmekte hem de uydu ya-
y›nlar›n›n çok genifl bir co¤rafyada iz-
lenebilmesi sebebiyle kanal›n hitap et-
ti¤i bölge insan›n›n bulundu¤u her
yerden izleyici çekmektedir. ‹zleyici
say›s›ndaki art›flla beraber, yerel ka-
nallar›n içerik çeflitlili¤i ve kalitesi de
kayda de¤er bir flekilde geliflmektedir.

Bundan cesaret alan di¤er yerel ya-
y›nc›lar da bölgesel yay›nla yetinme-
yerek, yay›nlar›n› uydu üzerinden çok
daha genifl bir co¤rafyaya ulaflt›rmak
için çal›flmaktad›r. Bu bak›mdan pazar
büyük bir potansiyele sahiptir.

Bunlar›n yan› s›ra, HD yay›nlar ile plat-
form yay›nc›l›¤›ndaki geliflmelerin de,
pazar pay›n› geniflleten, pazar› hare-
ketlendiren önemli unsurlar oldu¤unu
söyleyebiliriz. Platform yay›nc›l›¤›n›n
geliflmesiyle birlikte, özel içerikli kanal
say›s› daha da artmaktad›r. Birbirleriy-
le rekabet içinde bulunan platformlar›n
her geçen gün kanal say›lar›n› artt›r-
malar›, uydu yay›nc›l›k pazar›na olum-
lu bir flekilde yans›maktad›r.

Ayr›ca TV kanallar›n›n dizi sektörüne
yönelik büyüyen yat›r›mlar›n›n bir so-
nucu olarak ülkemiz, di¤er ülkelere

SÖYLEfi‹ SÖYLEfi‹ SÖYLEfi‹ SÖYLEfi‹ SÖYLEfi‹ SÖYLEfi‹ SÖYLEfi‹ SÖYLEfi‹
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içerik ihraç eden bir ülke konumuna
gelmifltir. Bu tür geliflmelerin farkl› ya-
y›nc›l›k alanlar›nda artarak devam
edece¤i öngörülmektedir.

Uydu sektöründe HD yay›n pazar pa-
y› ne zaman genifller?
Uydu yay›nc›l›¤› alan›nda HD yay›n
pazar›n›n genifllemesi için en önemli
faktör, altyap›n›n HD yay›nlar için uy-
gun hâle getirilmesidir. Bunun yan› s›-
ra HD yay›n yapabilmek, yay›n ak›fl›n›
doldurabilecek nitelikte HD içeri¤i de
sahip olmay› gerektirir. Pazar›n genifl-
leyebilmesi için özellikle, HD içeri¤in
geliflip zenginleflmesi flartt›r. 

S›k›flt›rma tekniklerinin geliflmesine pa-
ralel olarak azalacak olan uydu yay›nc›-
l›¤› maliyetlerinin de göz önünde bulun-
durulmas› gerekir. Yeni s›k›flt›rma tek-
nikleriyle birlikte kapasite kullan›m› dü-
flecek; buna ba¤l› olarak günün gerisin-
de kalmak istemeyen yay›nc›lar›n HD
yay›nc›l›k yapma talepleri artacakt›r. 

Türksat 4A ve Türksat 4B haberleflme
uydular›, HD yay›nc›l›¤› daha çok des-
tekleyecek ve farkl› ifl modelleri gelifl-
tirmeye uygun bir donan›ma sahiptir.
Hâlihaz›rda uydular›m›z üzerinden iz-
leyiciye ulaflan TV kanallar›n›n % 10’u
HD yay›n yap›yor. Önümüzdeki y›llar-
da bu oran›n artmas› için destekleri-
miz devam edecektir.

Önümüzdeki y›llarda daha çok hangi
yay›n sistemi gündemde ve tercih
edilir olacak?
HD yay›nlar›n popülerli¤i gün geçtikçe
artmaktad›r. TV kanallar›, yavafl yavafl
altyap›lar›n› bu kapsamda modernize
ederek yay›n kalitesini artt›rmaktad›r.
HD yay›n maliyetlerini düflüren en
önemli faktör, yeni s›k›flt›rma teknikleri-
dir. Yeni s›k›flt›rma teknikleri geliflmek-
te ve gün geçtikçe bu yeni tekniklerin

kullan›m› artmaktad›r. Ülkemizde
MPEG-4 yay›nlar› çözebilen al›c›lara
talep artt›kça, bu formattaki kanallar›n
artaca¤› da öngörülmektedir. Ayr›ca
Ultra HD, 4K, hatta sonraki y›llarda 8K
format›ndaki yay›nlar, üst düzey tele-
vizyon yay›nc›lar›n›n ve izleyicilerinin
tercihi olacakt›r. 

Daha çok teknoloji ihracat› için neler
yap›lmal›d›r?
AR-GE faaliyetlerine önem verilmeli,
“innovasyon” merkezleri oluflturulmal›
ve teknoloji flirketleri, “kuluçka merke-
zi” niteli¤indeki yap›larla genç giriflim-
cilerin gelifltirdi¤i teknolojik ürünlere
destek vermelidir.

Sektörün tek sivil toplum örgütü olan
TUYAD çal›flmalar› hakk›nda düflün-
celerinizi ö¤renebilir miyiz? Yapmas›-
n› istedi¤iniz yeni çal›flmalar var m›?
TUYAD, geçmiflte uzun dönem kon-
trolsüz bir flekilde geliflmifl olan uydu
anten ve al›c› pazar›nda faaliyet gös-
teren, nitelikli ürünler üreten üretici fir-
malar›n bir araya gelmesiyle teflekkül
etmifl sektörümüzün önemli bir kurulu-
fludur. Sektörümüzün yap›sal prob-
lemleri konusunda üretilecek ak›lc› çö-
zümlere katk›da bulunmak ve yeni
ürün ve hizmetler konusunda sektörün
önünü açan giriflimlere destek olmak,

bölgesinde lider bir uydu operatörü
olarak Türksat’›n sorumluluklar› aras›n-
da yer al›r. Bu ba¤lamda, uydu dün-
yas›nda yer alan sektör paydafllar›n›n
temsilcisi niteli¤inde bir dernek olarak,
faaliyetlerine destek olmaktan dolay›
memnuniyet duydu¤umuz bir çat› ku-
rulufltur. 

TUYAD yay›n organ› Dijital Yaflam
Dergisi hakk›ndaki görüflleriniz ne-
lerdir?
TUYAD çat›s› alt›ndaki üye kurulufllar›n
faaliyetlerinin kamuoyu ile paylafl›lma-
s›, uydu ve uzay teknolojileri alan›nda
yeni teknoloji ve ürünlerin okuyucuya
tan›t›lmas›, Dijital Yaflam Dergisi’nden
en önemli beklentimizdir.

Sektör fuar› hakk›ndaki görüflleriniz
nelerdir?
CeBIT Biliflim Eurasia Fuar›, Türksat’›n
uzun y›llard›r ana sponsorlu¤unu üst-
lendi¤i ve kat›l›m sa¤lad›¤› önemli bir
teknoloji etkinli¤idir. Söz konusu fuar;
biliflim ve iletiflim alan›ndaki flirketlerin,
birbirleriyle ve ziyaretçilerle buluflma
platformu olarak ifllev görmektedir.
Konferans bölümleriyle birlikte CeBIT
Biliflim Eurasia, sektörümüze yönelik,
bir anlamda akademik bir bilgi biriki-
minin de paylafl›lmas›na olanak tan›-
maktad›r. 
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Uydu ve yay›nc›l›k sektörünün seçkin temsilci-
lerinin üyesi oldu¤u ve etkin bir yönetimi olan
TUYAD, özellikle son y›llarda birçok etkinlikte
ön plana ç›kmaya ve sektöre yön vermeye
bafllam›flt›r.

Uydu ve yay›nc›l›k sektörü nereden bak›ld›¤›na
ba¤l› olarak genifl bir etki alan›na sahip olmakla
birlikte, 50 milyar dolar›n üzerinde bir büyüklü¤e
sahiptir. Sektör uydu f›rlatma roketlerinden uydu
üreticilerine, sigortac›lardan uydu operatörlerine,
yay›nc› kurulufllardan uydu anteni ve al›c›s›,
elektronik cihaz üreticisi ve da¤›t›c›lar›na kadar
uzanan bir yelpazeye sahiptir. Sektörde üretilen
hizmet ve bu iflin do¤as› gere¤i son kullan›c›y›
etkileyen ve bir saniye kesintiye tahammülü
olmayan bir hizmet alan›d›r.

Uydu ve yay›nc›l›k sektörü analog yay›nc›l›ktan
dijital yay›nc›l›¤a geçifl yaparak sektörün
gelifliminde önemli bir aflama kaydetmifltir. Bu
sayede yeni yay›n teknolojileri SD yay›nc›l›ktan
HD yay›nc›l›¤a evrilmifl ve bugün ultra HD
yay›nc›l›k için ad›mlar at›lm›flt›r.

Art›k yay›nc›l›k birçok mecrada son kullan›c›ya
ulaflt›r›lmakta ve mobil uygulamalar ve birey-
selleflme geleneksel talep karakteristiklerini
de¤ifltirmifltir. Teknolojideki h›zl› de¤iflim

yak›nsama ve mobilite olarak kendini göster-
mifltir. Kesintisizlik ve sürekli eriflim talebi
olarak ortaya ç›kan e¤ilim tüm sektörü etkilemifl
ve cihazlar buna göre de¤iflime u¤ram›flt›r.
Uydu ve yay›nc›l›k sektörü serüvenine bu para-
metreleri dikkate alarak devam etmekte ve
yaflam›n tam ortas›nda yerini muhafaza etmek-
tedir.

Katk›da bulundu¤u organizasyonlarda de¤er
üretmifl ve sektöre katk› sa¤layacak olan birçok
düzenlemenin içerisinde aktif olarak rol almak-
tad›r. Sektörde etkinli¤ini giderek artt›ran
derne¤in yönetiminde olmak ve çal›flmalara katk›
sa¤lamaktan dolay› flirketimiz Türksat Afi ve
flahs›m ad›na gurur duydu¤umuzu ifade etmek
isterim. Önümüzdeki dönemde derne¤in
faaliyetlerini uluslararas› alana tafl›mas› ve
ülkemizde yaflanan kalk›nma, büyüme ve d›fla
aç›lma hamlesine paralel çal›flmalar yürütmesi
dile¤i ile baflar›lar dilerim.      

Sayg›lar›mla.

TUYAD ARACILI⁄I ‹LE UYDU
SEKTÖRÜ HAKKINDA
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Nihat OKTAY / TÜRKSAT A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s›
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YEREL BÖLGESEL KANALLAR
UYDUYA ÇIKIYOR

Türksat, yerel bölgesel kanallar› MPEG4 HD format›nda uyduya
ç›kar›yor.

Yerel kanallar›n uyduya ç›kmas› ile birçok ifl birliktelikleri
ve yeni sistemler devreye giriyor.

Türksat ve YBTB (Yerel Bölgesel Televiz-
yoncular Birli¤i) ortak giriflimi ile yerel ve
bölgesel kanallar›n uyduya ç›k›fl mutaba-
kat› yap›lm›fl ve TUYAD (Uydu Elektronik
‹letiflim ‹fl ‹nsanlar› Derne¤i) projede kutu
tedari¤i konusunda partner kurum olarak
lanse edilmifltir. 

Yay›nlar›n izlenmesi MPEG-4 format›nda
Set Üstü Kutu (Set-Top-box) ile sa¤lana-
ca¤›ndan, TUYAD ilgili komisyonunca,
teknik ve sat›fl fiyatlar› konusunda istiflare
toplant›lar› düzenlenmifltir. 

Yap›lan toplant›larda; MPEG-4 format›nda
flifrelenecek yay›nlar›n, sorunsuz bir flekil-
de izlenmesi için set üstü kutuda olmas›
gereken teknik özellikler belirlenmifl, Rev
02 _20032013 kodu ile sektör temsilcileri-
ne sunulmufltur. (www.tuyad.org sitesin-
den bakabilirsiniz).

Projede kullan›lan tüm set üstü kutularda
TKGS (Türksat Kanal Güncellemi Sistemi; 
teknik alt yap›y› tamamlam›fl firmalar›m›z-
ca kullan›lan ve TUYAD taraf›ndan des-

teklenen bir uygulamad›r.) ve TUYAD
onay› aranacakt›r. 

Yüksek çözünürlüklü MPEG 4 yay›n site-
mine geçifl ile birlikte tüm cihazlar yeni-
lenecektir
TUYAD son tüketicinin makul ve do¤ru
ürüne sahip olabilmesi için set üstü kutu

imalatç›lar› ile toplant›lar yapmaktad›r.

TV reklamlar› ile vatandafl›n yan›lmas›na
sebep olan SD receiverler halen sat›lmak-
tad›r. Tavsiyemiz; receiver alacaklar›n HD
olan›n› almalar› yönündedir. HD receiver-
ler halen yay›n yapmaya devam eden SD
yay›nlar›n› da almaktad›r.
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Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile
uydu TV/Radyo yay›nlar› için manuel kanal
araman›n sona erdi¤i bir dönem bafll›yor.

Türksat Afi, uydular›m›zdan yay›nlanan
TV ve Radyo kanallar›ndan yeni yay›na
bafllayanlar, yay›n› sona erenler ve fre-
kans de¤ifliklikleri yaflananlar için izleyi-
cilerin kanal ayarlamas›nda yaflad›¤›
ma¤duriyetleri gidermek amac›yla
TKGS hizmetini bafllatm›flt›r. 

Ülkemizde büyük oranda tercih edilen
FTA (flifresiz) uydu al›c›lar›n›n tamam›n-
da bir standart olarak yer almas› he-
deflenen TKGS sayesinde, uydu TV iz-
leyicilerimiz yay›n parametrelerini takip
etme zahmetine girmeden yeni baflla-
yan tüm yay›nlar› an›nda uydu al›c›la-
r›nda haz›r bir flekilde bulacak ve yay›n
parametreleri de¤ifliminden etkilenme-
yecektir.

Uydu yay›nc›l›¤›nda dijital formata geçil-
mesi ve paket TV yay›nlar›n yayg›nlafl-
mas›, TV yay›n say›m›z›n h›zla artmas›n›
sa¤lam›flt›r. 2011 y›l› sonunda uydular›-
m›zdan 317 TV kanal› yay›nlan›rken,
2012 y›l› sonunda bu rakam 392’ye,

Ekim 2013 itibariyle ise 442’ye yüksel-
mifltir. Bu rakamlar son dönemde ortala-
ma befl günde yeni bir TV kanal›n›n ya-
y›na bafllamas› anlam›n› tafl›makta ve
TKGS sistemine olan ihtiyac› gözler
önüne sermektedir. Uzun süredir bu ko-
nuda yürütülen çal›flmalar TUYAD ile
gerçeklefltirilen iflbirli¤i ve TUYAD des-
te¤i ile ivme kazanm›flt›r. Bugüne kadar
5 firman›n yaz›l›m gelifltirme çal›flmalar›
tamamlanm›fl olup, bu firmalara ait
TKGS uyumlu uydu al›c›lar› piyasada
yerini almaya bafllam›flt›r. Birçok firma-
n›n TKGS çal›flmalar› da devam etmek-
tedir. Bu çal›flmalar kapsam›nda uydu
al›c›lar›n›n yan›nda uydu al›c›s› özellikli
Smart TV’lerde de TKGS kullan›m›n›n
gerçeklefltirilmesi hedeflenmektedir.

TKGS, uydu al›c›lar›n›n ihtiyaç duyaca¤›
tüm kanal bilgilerinin Türksat taraf›ndan
uydu üzerinden yay›nlanmas› ve uydu
al›c› cihazlar›n bu tabloyu al›p içerisin-
deki bilgileri iflleyerek kanal veritabanla-
r›n› güncellemesi prensibiyle çal›flmak-
tad›r. TKGS sisteminde, hem bu konuda
uzman kullan›c›lar› hedefleyen hem de
uydu al›c›s› ayarlar› ile hiç u¤raflmak is-
temeyen kullan›c›lar için özellefltirilmifl
çal›flma modlar› bulunmaktad›r. TKGS
uyumlu bir uydu al›c›s›nda, güncelleme
iflleminin uydu al›c›s› ömrü boyunca de-

vam edebilmesi için gerekli tüm tedbir-
ler al›nm›flt›r. 

Detayl› bilgiye Türksat web sayfas›ndan
(www.turksat.com.tr) ulafl›labilir. 

Sistem Genel Özellikleri
• TKGS uyumlu uydu al›c›lar› ile hiçbir

kullan›c› müdahalesine gerek b›rak-
mayan tam otomatik TV ve Radyo ka-
nal güncelleme sistemi.

• Saniyeler içerisinde güncel kanal lis-
tesine sahip olma.

• Esnek kullan›m; kullan›c›n›n ana kanal
listesini özellefltirme imkan› ve özel-
lefltirilen kanal listesinin korunarak
güncellemelere devam edilmesi.

• TKGS verisi bulunan kanallar üzerin-
den geçerken dahi de¤iflikliklerin alg›-
lanmas› ve arka planda güncelleme.

• Stand-by konumunda güncelleme.
• Uydu al›c›lar›nda fabrika ayarlar› sonras›

hiçbir ek ifllem yapmadan otomatik ola-
rak güncel kanal listesine sahip olma.

• Farkl› amaçlara yönelik ana listeler
aras›nda seçim yapma flans› (HD Lis-
te, SD Liste).

• Ön tan›ml› favori kanal listeleri (Spor,
Müzik, Belgesel vb).

• TKGS verisi yay›nlanan paket para-
metreleri de¤ifliminde dahi güncelle-
melerin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›.

TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME
S‹STEM‹ H‹ZMETE G‹RD‹
Orhan ULUBEY / Türksat A.fi. Direktörü
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KA BANDI YAYINLARI

C ve Ku band›n› biliyoruz. Bu bantlar, say›sal TV
yay›nc›l›¤›nda kullan›l›r. TV yay›nc›l›¤› için
kullan›labilecek frekans aral›¤› tabii ki
bahsetti¤imiz bu bantlarla s›n›rl› de¤il. Yaz›ya Ka
bant ile devam etmeden önce bütün frekans
tayf›na flöyle bir göz atal›m. 

Ö¤r.Gör. Lütfi B‹LG‹Ç / Marmara Üniversitesi

Standart olarak frekans spektrumunun
3 Hz’de bafllad›¤› ve 300 GHz’de son
buldu¤u kabul edilir. Gerçekte ise, afla-
¤› uçlar normal yay›nlarda kullan›lmaz.
Uzun dalga klasik radyo al›c›lar› 100
KHz (Uzun dalga boyu) bafllar. Alçak
frekans aral›¤› denizalt› iletifliminde, ma-
dencilikte ve jeofizik ölçümlerinde kulla-
n›l›r. Bu konu, belki telsiz amatörlerinin
ilgisini çekebilir ama uydu sektörü aç›-
s›ndan alçak frekans pek bir merak ko-
nusu de¤ildir. Bunun nedeni en baflta,
alçak frekans sinyallerinin saniyelik za-
man dilimlerinde büyük miktarlarda veri
tafl›mak için uygun olmamas›d›r. Dijital
ve analog TV yay›nlar›n› 47 MHz gibi
de¤erlerden bafllayarak yapabiliriz. Dik-
kate almam›z gereken bir di¤er fley de,
yeryüzünün atmosferik yap›s›d›r. Düflük
ve çok yüksek frekanslardaki sinyaller
atmosferden geçerken emilirler. 

Hiç flüphesiz C ve Ku band› terimlerini

fiekil: Frekans aral›klar›.

çok iyi biliyorsunuz. Bu bantlar ve di-
¤erlerini flekilde görüyorsunuz. Ku ban-
d› resmen 12 GHz’de bafllamas›na ra¤-
men baz› Ku bant transponderlar›n›n 11
GHz’nin bile alt›na inebildi¤ini ve asl›n-
da X band›nda yay›n yapt›klar›n› gör-
mek size flafl›rt›c› gelebilir. Gerçekte alt
ba¤lant› (downlink) Ku bant ve X band›-
n› birlikte kullansa da yukar› ba¤lant›
(uplink) yaln›zca Ku band›n› kullan›r. Bu
nedenle, bu band› kullananan uydulara
Ku bant uydular› deriz. Bant geniflli¤inin
bir k›sm›n›n yukar› ba¤lant› için ayr›lma-
s› ve baz› k›s›mlar›n›n da askeri ve pro-
fesyonel hizmetler için (örne¤in radar-
lar) kullan›lmas› gerekir. 

Yine de Ka band›nda TV ve veri kanal-
lar› için C ve Ku band›n›n toplam›ndan
bile daha fazla yer oldu¤u çok kolay bir
flekilde görülebilmektedir. 18 ile 40
GHz aras›nda 22 GHz büyüklü¤ünde
bir aral›k vard›r.

Bu nedenle Ka band›, uydu hizmeti
sa¤lay›c›lar›n›n daha fazla ilgisini çeke-
cektir. Ka band›n›n klasik uydu TV’den
daha ziyade yüksek h›zl› internet eriflimi
popüler olmas›n›n nedeni de budur.

E¤er küresel bir a¤ üzerinden veri gön-
derip almaktan bahsediyorsak birkaç
veri paketinin kayb› ciddi bir sorun sa-
y›lmaz. Sahip oldu¤umuz ekipman ek-
sik veriyi tekrar tekrar aray›p nihayetin-
de bize görmek istedi¤imiz web sayfa-
s›n› orijinal haliyle göstermeyi baflar›r.
‹nternet temelli iletiflimde bir saniyelik
veya hatta daha uzun sürelere ç›kan
kesintiler bile bir sorun oluflturmaz. Do-
¤al olarak ayn› fleyi dijital TV yay›nlar›
için söyleyemeyiz.

Sonuç
Her geçen gün daha genifl bant genifl-
li¤ine ihtiyaç duyuyoruz ve alçak bant-
lar a¤z›na kadar dolu. 
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MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN

F‹BER OPT‹K ALANINDA 
E⁄‹T‹M VE ‹ST‹HDAM
PROJES‹
Yrd.Doç.Dr. U¤ur KESEN  / Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon
Bölümü ö¤retim elemanlar› Yrd.Doç.Dr.
U¤ur Kesen, Yrd.Doç. Dr Ayça Ak, Ö¤re-
tim Görevlisi Bekir Oral, Arfl.Gör. Ayfle
Yayla, Arfl. Gör Ali Sar›kafl ve Dr. Serkan
Ayd›n'dan oluflan proje ekibinin, ‹stanbul
Kalk›nma Ajans› "Çocuklar›n ve Gençlerin
Giriflimcilik, Beceri ve Geleceklerini Des-
tekleme Mali Destek Program›" kapsam›n-
da haz›rlam›fl olduklar› "Gençlerin Fiber
Optik ‹letim Hatlar› Montaj Ve Ölçüm Ele-
man› Olarak E¤itimi Ve ‹stihdam Organi-
zasyonu" bafll›kl› projeleri baflar›l› bulun-
mufl olup, 1 Aral›k 2012 tarihinde 12 ayl›k
proje süresi ile çal›flmaya bafllam›flt›r.

Proje 15-24 yafllar› aras›nda afla¤›da be-
lirtilen gruplar› hedeflemektedir
• Okur-yazar ç›rak (Seviye 3-2)
• Meslek Yüksekokulu mezunu (tekniker),

Meslek lisesi mezunu (teknisyen)
(Seviye 5-4)

• Teknik E¤itim Merkezi mezunu
(Seviye 5-4)

Projenin amaçlar›
• Fiber optik altyap› sektöründe oluflan

kalifiye eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›.
• Yeni nesil altyap› haberleflme sistemle-

rinde çal›flacak elemanlar›n yeterlilikleri-
nin artt›r›lmas›.

• Mesleki e¤itim almayan bireylerin yeni
nesil teknolojiler konusunda bilgilendiri-
lerek, mesleki e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›.

• Meslek elemanlar›n›n yeterliliklerinin ta-
n›mlanmas› ve seviyelendirilmesi.

• Elde edilen ç›kt›lar›n Mesleki Yeterlilik
Kurumu’na (MYK) bildirilmesi.

Projenin Özel Amaçlar›
• Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi

mezunlar›na yüksek h›zlarda veri trans-
feri yap›lan omurga ve 4. Nesil teknolo-
jilerin çal›flt›¤› fiber optik kablo kullanan
sistemlerdeki montaj becerilerinin ka-
zand›r›lmas›.

• Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi
mezunlar›na say›sal video yay›nc›l›¤›n-
daki uydu ve kablo ba¤lant›l› sistemleri-
nin montaj becerilerinin kazand›r›lmas›.

• Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi
mezunlar›na elektriksel ve ›fl›k gücü öl-
çen aletlerin kullan›m becerisinin ka-
zand›r›lmas›. 

• Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi
mezunlar›na ›fl›k tayf›nda çal›flan Fre-
kans ölçüm aletlerinin kullan›m becerisi-
nin kazand›r›lmas›. 

• Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi
mezunlar›na Fiber Optik Ek Makinesinin
kullan›m becerisinin kazand›r›lmas›.

• Okur-yazar bireylere makinesiz - Fiber
Optik Sonland›rma ve Al›c›-verici ba¤-
lant› becerilerinin kazand›r›lmas›.

Teknolojinin h›zl› geliflimi, beraberinde
h›zl› veri iletiflimini de getirmektedir. Bu
kapsamda haberleflme teknolojilerinde
kullan›lan iletiflim cihazlar› klasik iletim or-
tamlar› yerine, ›fl›k ile iletimin yap›ld›¤› fi-
ber optik kablo ile çok h›zl› iletiflim kurma-
ya bafllam›flt›r. 

Mesleki ve teknik e¤itim kurumlar›nda fi-
ber optik kablo ile ilgili uygulamal› e¤itim-
ler yap›lamamaktad›r. Bu proje kapsa-
m›nda yüksek h›zlarda veri transferi yap›-
lan fiber optik iletim ortamlar›n›n birbirine

ba¤lanmas›, say›sal video yay›nc›l›¤›nda-
ki DVB/S-C uydu ve kablo montaj›, elek-
triksel - optik frekans ve güç ölçüm alet-
lerinin kullan›lmas› ile ilgili baflta pratik ol-
mak üzere teorik e¤itimler de verilmesi
amaçlanm›flt›r. Böylece fiber optik altyap›
sektöründe oluflan kalifiye eleman ihtiya-
c›n›n karfl›lanmas› için gençlerin bu yeni
nesil teknolojiye ait mesleki becerilerinin
artt›r›lmas› ve bu mesle¤e yönlendirilmesi
mümkün olacakt›r. Bu ba¤lamda Türk Te-
lekom, TUYAD, Turkcell, At›l Dijital, Protel
temsilcileri ve Ö¤retim Elemanlar›ndan
oluflan bir e¤itim komisyonu oluflturul-
mufltur. May›s 2013’e kadar e¤itim müfre-
dat› çal›flmalar› yap›lm›fl ve bu kapsamda
gerekli teçhizat ve malzemelerin al›m›
gerçeklefltirilerek, Fiber Optik Laboratuar›
oluflturulmufltur. E¤itim kadrosunun, sek-
törün önde gelen kurulufllar›n›n tecrübeli
elemanlar› ve ö¤retim elemanlar›ndan
oluflmas› verilen e¤itimin kalitesini artt›r-
m›flt›r. 1 Haziran 2013 tarihi itibari ile e¤i-
time bafllanm›fl ve 9 Eylül 2013 tarihine
kadar süren 300 saatlik e¤itim gerçeklefl-
tirilmifltir. Ö¤renciler laboratuar ortam›nda
ö¤rendikleri montaj ve ölçme kabiliyetleri-
ni sahaya ç›karak, Türk Telekom’a ve
ETK Kablo’ya yap›lan teknik gezilerle pe-
kifltirmifllerdir. 19 Eylül 2013 tarihinde ya-
p›lan tören ile 96 ö¤renci sertifikalar›n› al-
m›fllard›r.

Projenin istihdam aflamas› gerçeklefltiril-
mektedir.

Proje ile ilgili bilgi ve irtibat bilgileri
ukesen@marmara.edu.tr 
iberist@marmara.edu.tr
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TÜRK TELEKOM MPLS
VPN (TTVPN) H‹ZMET‹ 
Erkan Musa MIZRAK  / Türk Telekom

Türk Telekom bilindi¤i üzere, Türkiye’deki
data (veri) ve internet altyap›s›n› sa¤layan
ve di¤er servis sa¤lay›c›lara da bu hizmet-
lerin altyap›s›n› sunan Türkiye’nin tek yerle-
flik operatörüdür. Ülkemizde 1980’li y›llarda
teleks vb. çok düflük bant geniflli¤ine sa-
hip teknolojilerle iletiflim sa¤lanmakta iken
1990’l› y›llarda data hizmetleri yayg›nlafl-
maya bafllam›flt›r. Öncelikle X25, Frame
Relay ve Kiral›k Devreler üzerinden hizmet
verilmifl daha sonra 2000’li y›llar›n bafl›nda
da MPLS altyap›s› kurulmufl ve bunun üze-
rinden de Metro Ethernet servisi sunulma-
ya bafllam›flt›r. Bunu takiben Metro Ether-
net hizmetinin noktadan noktaya olmas› ve
üzerinden hiçbir farkl› servis verilememesi
sebebiyle ça¤›n gereksinimlerine uygun
olarak 2009 y›l›nda Türk Telekom MPLS alt-
yap›s› üzerinden VPN hizmetini TTVPN ismi
ile sunmaya bafllam›flt›r. 

Türk Telekom MPLS flebekesi üzerinden
verilen TTVPN servisi, Türk Telekom’un
mevcut hizmetlerine ek olarak, üzerinden
katma de¤erli hizmetlerin sa¤land›¤› ve ku-
rumlar taraf›ndan yönetilebilir, ölçeklendiri-
lebilir ve çeflitli servis seviyeleri sunulmas›-
na olanak sa¤layan bir hizmettir. TTVPN
servisi ile çok noktadan çok noktaya, ye-
deklilik, yüksek kullan›labilirlik, esneklik ve
alternatif yönlendirme özelliklerinin yan› s›ra
ülke çap›nda yay›lm›fl da¤›t›k flebeke altya-
p›s› ihtiyac› olan kurumlara da ifl süreklili¤i
sa¤lanmaktad›r. Türk Telekom’un TTVPN
servisi ile MPLS flebekesi üzerinden kamu
kurumlar›na, büyük flirketlere, küçük ve or-
ta ölçekli iflletmelere hizmet sunulmaktad›r.
Ayr›ca çeflitli servis s›n›flar› (6 farkl› CoS) ve
Hizmet Seviyesi Taahhüdü (SLA) de bu
hizmet ile sa¤lanmaktad›r. CoS paketleriyle
trafi¤in türüne göre önceliklendirilmesi ve
SLA seçenekleriyle ise trafi¤in kaliteli ve
güvenli bir biçimde flebeke içinde ve uçtan
uca iletimi sa¤lanmaktad›r. 

Türk Telekom MPLS flebekesi üzerinden
verilen TTVPN servisine eriflim için Türk Te-
lekom’un ATM/FR, Metro Ethernet ve DSL
flebekeleri kullan›labilmektedir. Önceleri
her data hizmeti sadece kendi omurgas›
içinde çal›flabilmekte iken MPLS teknolojisi
sayesinde TTVPN hizmetinde eriflim yönte-
mi olarak di¤er teknolojiler de kullan›labil-
mektedir. Ayr›ca TTVPN servisi ile 128
Kbps h›z›ndan 10 Gbps h›z›na kadar hiz-
met sa¤lanabilmekte ve her ucun h›z› ile
eriflim teknolojisi farkl› olabilmektedir. 

Türk Telekom TTVPN servisi çok noktadan
çok noktaya ba¤lant›lara imkan sa¤layabil-
mektedir. Bu da birçok co¤rafi bölgede uç
flubeleri olan kurumlar›n her flubesi ayn›
data flebekesindeymifl gibi bir veri altyap›-
s›n›n kurulmas›na olanak sa¤lamaktad›r.
K›sacas› bir kurumun tüm flubeleri ayn› bi-
nadaym›fl gibi yap›lanan bir veri flebekesi
oluflturulabilmektedir. Bunlar›n yan›nda
TTVPN hizmeti ile Türk Telekom bir at›l›m
yaparak yönetilebilir ve anahtar teslim ser-
visler sunmaya bafllam›flt›r. Önceleri Türk
Telekom’dan data hizmeti alan kurumlar,
kendi uç cihazlar›n› kendileri sa¤lamakta,
bu da iflletmede ar›zan›n tespiti gibi sorun-
lar yaflanmas›na yol açmaktayd›. TTVPN
hizmetiyle beraber Türk Telekom kurumla-
r›n uç teçhizatlar›n› da sa¤lamaya ve yö-
netmeye bafllam›flt›r. Bunu sadece kendi
personeli ile de¤il sahada yayg›n olarak
bulunan Çözüm Ortaklar› ile beraber yap-
maktad›r. Yani gerek kurulumlar gerekse
ar›za ve bak›m çal›flmalar›,  sahada profes-
yonel olarak hizmet sa¤layan firmalara
yapt›r›lmaktad›r. Bu da hem piyasadaki
dengeleri korumakta hem de kurumlara
daha iyi hizmet vermeyi sa¤lamaktad›r.

TTVPN hizmetine biraz daha yak›ndan ba-
kacak olursak; MPLS protokolü IP paketle-
rin flebeke içinde bulunan operatör uç ci-

hazlar› (PE) aras›nda iletiminin sa¤lanmas›
amac›yla kullan›lan haberleflme protokolü-
dür. MPLS protokolü ile flebekeye giren
her pakete PE cihaz›nda bir bafll›k (label)
eklenir. Bu bafll›k sayesinde flebeke içinde
bulunan PE cihazlar› kendisine gelen pa-
ketleri yönlendirmek amac›yla tüm yönlen-
dirme tablosunu kontrol etmek yerine, bu
bafll›¤›na göre anahtarlama yaparak paketi
daha k›sa sürede bir sonraki cihaza aktar›r.

MPLS protokolün getirdi¤i bu iletim mant›¤›
sayesinde flebeke içinde bulunan herhangi
bir router, ATM switch h›z›nda çal›flabil-
mektedir.MPLS flebekesine giriflinde pa-
ketlere eklenen MPLS bafll›klar›, MPLS fle-
bekesinden ç›karken soyulur. Bu noktadan
sonra paketler eriflim taraf›nda kullan›lan
teknolojiler üzerinden hedef noktaya ulafl›r.
MPLS flebekesi üzerinde her müflteri için
VPN domainleri oluflturulur. Bu VPN doma-
inleri içinde müflteriye ait uç ba¤lant›lar ta-
n›mlan›r. Böylelikle her müflteri için MPLS
flebekesi üzerinde sanal, güvenli ve birbi-
rinden ba¤›ms›z bir flebeke oluflturulur.

Sonuç olarak günümüzde; geleneksel veri
hizmetlerinin yerine tüm dünyada üzerin-
den katma de¤erli hizmetler verilebilen, yö-
netilebilir ve SLA sa¤lanabilen veri hizmet-
leri sunulmaya bafllanm›flt›r. Türk Telekom
da bu hizmeti dünya ile ayn› zamanda
TTVPN ad›n› verdi¤i ve MPLS teknolojisini
kullanan servisi ile sa¤lamaya bafllam›flt›r.
Bundan sonra da tüm katma de¤erli hiz-
metlerini bu altyap› üzerinden vermeyi he-
deflemektedir.

K›saltmalar
MPLS: Multi Protocol Label Switching
CoS: Class of Service - Servis S›n›flar›
SLA: Service Level Agreement - Servis Se-
viyesi Anlaflmalar›
PE: Provider Edge – fiebeke Uç Noktas›
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IPTV

IPTV; flifreli - flifresiz TV kanallar›n›n ve
depolanan video içeriklerinin, IP (Internet
Protocol) paketlerine dönüfltürülerek genifl bant
internet eriflim teknolojileri üzerinden belirli bir
hizmet kalitesinde, güvenlikte ve güvenilirlikte
son kullan›c›ya ulaflt›r›lmas›d›r.

Canan ACIGÖZ / GoldMaster

HDTV yay›nlar›n MPEG2 kodlama tekni¤i ile izlenebilmesi için
gerekli asgari bant geniflli¤i 16 Mbps, MPEG4 kodlama tekni-
¤i ile izlenebilmesi için gerekli asgari bant geniflli¤i ise 6
Mbps’d›r. Standart TV yay›nlar›n›n MPEG2 kodlama tekni¤i ile
izlenebilmesi için gerekli asgari bant geniflli¤i 5 Mbps,
MPEG4 kodlama tekni¤i ile izlenebilmesi için gerekli asgari
bant geniflli¤i ise 2 Mbps’dir. Bu nedenle IPTV hizmetlerinin
sunulabilmesi için, flebeke altyap›s› birçok kullan›c›n›n hizmet
ihtiyac›na cevap verebilecek duruma getirilmeli, genifl bant

eriflim sa¤lanabilmeli, hizmet kalitesi uçtan uca sunulabilmeli
ve abone ile hizmet sa¤lay›c›s› aras›ndaki güvenlik gereksi-
nimleri karfl›lanabilmelidir.

Günümüzde IPTV, bildik TV yay›n› ve kablo yay›nc›l›¤›n›n sun-
du¤u hizmetlerden çok daha fazla, çok daha çeflitli ve yük-
sek kalitede hizmetlerin aboneye ulaflt›r›lmas›na imkan ver-
mektedir. IPTV, pratik olarak “s›n›rs›z” say›da kanal›n sunul-
mas› potansiyeline sahiptir.

SMART TV

Televizyon teknolojisinin geldi¤i son durumda
TV, art›k yanl›zca geleneksel yay›n yöntemlerini
al›p iflleyen bir cihaz olmaktan ç›k›p, internet
ba¤lant›s› ile birçok özellik verebilir duruma
geldi.

Serdar BÜYÜKKARDEfi / Vestel

Smart TV ad› alt›nda geliflen bu de¤iflim ile cihazlar internet
taray›c›s› ile internete ba¤lanabilir ve tablet veya cep telefo-
nundan kontrol edilebilir durumda. Havadan veya kablodan
gelen yay›n haricinde internet üzerinden yay›nlar› alma
flans› art›k mümkün. Bu özelliklerin verilmesini sa¤layan tek-
nik gereksinimler de gün geçtikçe artmakta. Örne¤in Avru-
pa’da standard haline gelen HBBTV, bu deste¤in
internet taray›c› taban›n› sa¤layan OIPF, flifreleme ifllemleri

için farkl› DRM teknikleri ve internet ba¤lant› h›z›na göre de-
¤iflik veri h›z›nda yay›n yapmay› sa¤layan ABR sistemleri
bunlar›n bafl›nda gelmektedir. Ayr›ca birçok firma kendi uy-
gulamas›n› farkl› teknik ihtiyaçlar ile Smart TV üzerinde ge-
lifltirmeye devam ediyor; YouTube, Amazon gibi. Fakat de-
¤iflim henüz tamamlanmad›. Televizyon üreticileri her gün
yeni özellikler ekleyerek tüketicinin ilgisini çekmeye devam
ediyor.
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ULTRA HD

HD, 3D derken durmak bilmeyen teknoloji
Ultra HD ile evlerimize girmeye devam ediyor.
Elektronik marketlerde s›kça karfl›laflt›¤›m›z
henüz fiyatlar› uçuk olsa da görüntü kalitesi ile
bizleri büyüleyen Ultra HD teknolojisine
yak›ndan bakal›m.

Taner KADERL‹  / Next&NextStar

Ultra HD, HD çözünürlü¤e göre en az 4
kat daha fazla ayr›nt› sunuyor. Full HD bir
içerik 1920x1080 (2,1 Megapixel =
2.073.600 Pixel) çözünürlü¤e sahipken,
Ultra HD 4K bir içerik 3840x2160 (8,3 Me-
gapixel = 8.294.400 Pixel) çözünürlük ile
4 kat›na ç›k›yor. Görüntü kalitesinin artma-
s›yla, Ultra HD yay›nlar› izlemek için kulla-
n›lacak çevre ekipmanlar›nda da gereksi-
nimler art›yor.

Band Geniflli¤i
Daha net görüntü, daha fazla veri; daha
fazla band geniflli¤i… Ultra HD 4K görün-
tü Full HD’nin 4 kat daha fazla veri içerdi-
¤i düflünüldü¤ünde band geniflli¤i de bu-
na ba¤l› olarak 4 kat›na yükseliyor. Ultra
HD ile birlikte yeni standartlar da belirleni-
yor. Bu durumda günümüzde HD yay›nc›-
l›kta kullan›lan H.264/AVC (Advanced Vi-
deo Coding) kodlanm›fl bir görüntü ile 4
HD kanal yerine sadece 1 Ultra HD kanal
iletilebiliyor, bu da band geniflli¤i proble-
mini birlikte getiriyor. Band geniflli¤i soru-
nuna çözüm ise MPEG ve VCEG taraf›n-
dan H.265/HEVC (High Efficiency Video
Coding) kodlama tekni¤i ile geldi. 

H.264 tekni¤i görüntüyü 16x16 pixellik
katmanlara bölerken, H.265 ise 64x64 pi-
xellik katmanlara bölerek görüntüyü iflli-
yor. Detaylar için katmanlar› bölme ifllemi
4x4 pixele kadar iniyor. Daha büyük par-
çalara bölünen ayn› tabakalar ya da tek-
rarlayan katmanlar veri boyutunun azal-
mas›nda önemli rol oynuyor.

H.265 kodlama tekni¤inde görüntü kalite-
sinden ödün vermeden H.264 tekni¤ine
oranla 2 kata kadar s›k›flt›rmak mümkün.
Öte yandan daha düflük bitrate oranlar›y-
la H.264’e göre daha detayl› görüntüler
al›nabiliyor. 

H.265 ile gerçe¤e daha yak›n renkleri gö-
rebilirsiniz. H.264 8 bit renk derinli¤ine sa-
hipken H.265 tekni¤i 12 bite kadar renk
derinli¤i sunuyor. Bu da demek oluyor ki;
HD bir görüntüde 16.7 milyon renk göre-
biliyorken, Ultra HD ile 68.7 milyar renk ile
detaylara inebilirsiniz. H.265 2160p/25 Hz
bir görüntüyü tafl›mak için HDMI 1.4 yeter-
li olsa da, daha yüksek renk derinli¤i (10 –
12 Bit) ve 60 Hz’e kadar ekran yenileme
h›z› için yeni HDMI 2.0 ba¤lant› gerekiyor.

Ses kalitesi Ultra HD ile 22.2 kanala kadar
yükseliyor. Ortam› 3 katmana bölerek ta-
sarlanan sistemde; üst katman için 9 ka-
nal, orta katman için 10 kanal, alt katman
için 3 kanal ve Bass için 2 kanal ayr›larak
toplam 24 kanall› mükemmel bir ses de-
neyimi sunuluyor. 

Kaynak
Henüz Ultra HD kaynaklar Bluray ile s›n›rl›
olsa da, TV üreticileri internet üzerinden
izlenebilecek Ultra HD kaynaklar› kullan›-
c›lar›na sunmaya bafllad›lar. Ancak flüp-
hesiz hepimizin merak etti¤i; Ultra HD ka-
nallar›n ne zaman yay›na bafllayaca¤›.
Türksat dahil olmak üzere Intelsat, Eutel-
sat ve Astra gibi sektörün önde gelen uy-

du operatörleri Ultra HD 4K testlerini sür-
dürüyorlar. 

Ultra HD yay›nlar için evimizdeki uydu al›-
c›lar› da güçlenecek. Çip üreticileri
H.265/HEVC destekli daha güçlü (10.000
DMIPS) ifllemcileri üretmeye bafllad›lar bi-
le. Yeni ifllemciler USB 3.0, DDR3/DDR4,
Gigabit Ethernet, 802.11ac WiFi gibi gün-
cel teknolojilerle geliyor. FIFA’n›n 2014
Dünya Kupas› finalinin Ultra HD yay›nlaya-
ca¤›n› duyurmas›n›n ard›ndan baz› opera-
törler kullan›c›lar›na bu karfl›laflmay› Ultra
HD kalitesi ile izlettirmeye haz›rlan›yor. Bu-
nun için yeni UHD uydu al›c›lar› ön sipa-
riflleri alan operatörlerin önümüzdeki y›l iti-
bariyle yeni al›c›lar› kullan›c›lar›na ulaflt›r-
mas› bekleniyor. Önümüzdeki birkaç y›l
içerisinde Ultra HD uydu al›c›lar›n›n piya-
sada yayg›nlaflmas› öngörüler aras›nda.

Hala Ultra HD yay›nc›l›¤›n resmileflmifl
standartlar› olmasa da önümüzdeki gün-
lerde karfl›laflaca¤›m›z geliflmelerden siz-
leri haberdar etmeye çal›flt›m. Bunlar›n
teknolojinin sonu oldu¤unu düflünmeyin,
Full HD’nin 16 kat› olan Ultra HD 8K
7680x4320 (33,2 Megapixel = 33.177.600
Pixel) çözünürlük haz›r bile.
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UYDU ‹NTERNET TELEV‹ZYONCULU⁄U

Türkiye’de internete ba¤l› hane oran›n›n % 50
seviyesine ulaflmas›, internet ba¤lant› h›zlar›n›n
yükselmesi ve mobil cihazlar›n internete
ba¤lanabilirli¤inin yayg›nlaflmas› ile birlikte;
Türkiye’nin biliflim - elektronik - uydu
mecras›nda yeni bir sektör oluflmufltur:
‹nternet Televizyonculu¤u.

Murad ÖNOL / Protel

Bölgemizdeki uydu operatörleri vas›tas›yla sunulan Ka band›
uydudan internet hizmetlerinin yayg›nlaflmas› neticesinde, in-
ternetten canl› yay›n yapmak için gerekli olan mobil yüksek
h›zl› upload imkan›na eriflilmifltir.

Önümüzdeki y›l›n bafllar›nda; TÜRKSAT'›n da hizmete soka-
ca¤› bu teknolojiyle birlikte, bu sektör ülkemizde çok hareket-
lilik kazanacakt›r.

Toplant›, genel kurul, spor müsabakas›, konferans, seminer
gibi aktivitelerin; Medya Firmalar›, TV Kurulufllar› ve ‹nternet
TV firmalar› taraf›ndan canl› olarak aktar›lmas› yayg›nlaflmak-
tad›r.

Firmam›z›n öncülü¤ünü yapmakta oldu¤u bu yeni sektördeki
geliflmeler ve ürünler, bu konferansta uygulamal› olarak
TUYAD üyelerine sunulacakt›r.
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SMATV MERKEZ‹ TV
DA⁄ITIM S‹STEMLER‹
VE TEKNOLOJ‹LER‹
Ömer Mehdi VEL‹O⁄LU / Betasat

Qadrature amplitude modulation
(QAM) 
QAM genlik modülasyonu, yayg›n ola-
rak dijital veri, radyo iletiflim ve veri ileti-
flim uygulamalar›nda kullan›l›r. 16 QAM,
32 QAM, 64 QAM, 128 QAM ve 256
QAM gibi modülasyon çeflitleri vard›r.

QAM modülasyon teknolojisi, görüntü
modülasyonu alan›nda QPSK modülas-
yonuna göre daha az veri kayb› ile bi-
rim zamanda daha fazla veri tafl›mas›n-
dan dolay› QPSK’dan daha verimli ça-
l›flmaktad›r. QAM da¤›t›m teknolojisi ile
videolar MPEG-2 ve MPEG-4 olarak ta-
fl›nabilmektedir. Bunun yan› s›ra ses ve
data tafl›nabilmektedir. 

Bir QPSK tafl›y›c›s› 40 Megabit kapasi-
teye sahipken, bir QAM tafl›y›c›s› 50
Megabit kapasiteye sahip olabilir. 
QAM tafl›y›c›lar bantta 8 MHz bir alan
kaplarlar.

Qam modülasyon teknolojisi ile; 
DVB-S, DVB-S2 (Uydu paket sinyallerini) 
DVB-T, DVB-T2 (Karasal paket sinyallerini) 
Kamera, DVD, PC, Data vb sinyallerini,
DVB-C (QAM) sinyallerine dönüfltürür-
ler. Bu QAM sinyalleri ile yay›nlar kablo
omurgas›na gönderiliriler. 

Bu sayede tüm paketlerdeki SD ve HD
programlar flifreli veya flifresiz olarak
da¤›t›labilmektedir.

Spektral verimlilik ile çok daha yüksek
veri h›zlar› ve radyo haberleflme siste-
mi sunabiliyoruz. Ancak bunun bir be-
deli var: Yüksek modülasyon, gürültü
ve enterferans giriflimlere karfl› daha
duyarl›d›r.

Halen son teknoloji kodlama ve modü-
lasyon teknikleri ile DVB-C2 üzerinde ay-
n› koflullarda % 30 bir spektrum verimlili-
¤i sa¤lanmakta, afla¤› do¤ru kanal ka-
pasitesindeki kazanç ise; optimize edil-
mifl HFC (Hybrid Fibre Coaxial) a¤lar›n-
da % 60’dan fazla olmaktad›r.

DVB-C2 standard› ile 4096-QAM mo-
dulasyonu kullan›ld›¤›nda 8 MHz bir
kanal bant geniflli¤inde saniyede 83.1
Mbit’lik bit h›zlar›na kadar izin vermek-
tedir. 

Gelecekteki eklemelerle 16384-QAM
ve 65536QAM modülasyonlar› kullan›-
larak s›ras›yla; 97 Mbit/sn ve 110.8
Mbit/sn’lik kanal bit h›zlar›na ulafl›labile-
cektir.BPSK

QAM Gürültü Marj›  (Constellation Diagram)

20 TP (Paket) QAM Örnek Kanal Listesi

BPSK BPSK BPSK

Hybrid android iflletim sistemli uydu al›c›lar›, smart özelli¤i olmayan TV’ler için iyi bir alternatif
oluflturmaktad›r. Zaman›nda yüksek mebla¤lar ödenerek sat›n al›nan TV’ler, bu ürün sayesinde
Smart özelli¤i kazanm›fl oldu. Birçok smart TV’de flafl deste¤i yoktur, flafl deste¤i sa¤layarak
kullan›c›lar için büyük kolayl›klar sa¤lanm›flt›r. ‹fllemci ve RAM kapasitesini artt›rarak CI özelli¤ini
eklendi. Wifi özelli¤i ile ürünün mini bir PC’den fark› kalmam›flt›r. Kullan›c› dostu menü arayüzü
ve kolay kullan›m› ile büyük oranda be¤eni toplam›flt›r.

Atlanta, yak›n gelecekte, ürün gam›na yeni ürünler ekleyerek, sektörüne yenilikler kazand›rmaya
devam edecektir.

HYBRID ANDROID ‹fiLET‹M S‹STEML‹ UYDU ALICILARI

Ali Pekyürek
Atlanta



22

MAKALE MAKALE MAKALE MAKALE MAKALE MAKALE MAKALE MAKALE 

Ahu ATAKAN  / Proaktif Sat›fl ve Pazarlama Müdürü

Uydu, kendi bilgilerini Network Operasyon
Merkezi (NOM) adl› tek bir yere iletir ya da
bu yerden bilgileri al›r. NOM’un kendisi in-
ternete (veya özel a¤a) ba¤l›d›r, bu sebep-
le internet ile yap›lan tüm iletiflim NOM ara-
c›l›¤›yla sa¤lan›r.

Uydu arac›l›¤›yla veri eriflimi, kara tabanl›
veri sa¤lay›c› kullan›m›ndan, en az›ndan
son kullan›c›lar›n bak›fl aç›s›ndan çok farkl›
de¤ildir. Hat›rlanmas› gereken önemli nok-
ta, uydu sistemi bir kez kurulumcu taraf›n-
dan yap›land›r›ld›¤›nda, hizmetin baflka
herhangi bir veri servisi ile tamamen ayn›
davranmas› ve ayn› flekilde konfigüre edi-
lebilmesidir.

Uydudan internet ba¤lant›s›, PC veya MAC
bilgisayar üzerinden alt sistemden ana sis-
teme do¤ru ve ana sistemden alt sisteme
do¤ru veri ak›fl›n› verimli bir flekilde sa¤lar.
Son kullan›c› bilgisayar›, ethernet kablosu
ile uydu modeme ba¤lanarak yüksek h›zda
internet eriflimine sahip olur. Bilgisayar
do¤rudan modeme ba¤l› olabilir veya kab-
losuz ba¤lanmak için kablosuz hub ve rou-
ter (yönlendirici) eklenebilir.

Uydudan internet servisine abonelik için,
Proaktif siparifli ifllemeli, terminali kurmal›
ve hizmeti aktive etmelidir. Terminal, uydu
anten setini (yükseltici cihazlar ile birlikte
74/98cm çanak) ve uydu modemi içerir.
Uydu anten seti çat›ya ve duvara monte
edilebilir veya kutupsal montaj yap›labilir.
Ba¤land›ktan sonra, son kullan›c› bilgisaya-
r› uydu modeme bir talep gönderir, bu ta-
lep de uyduya geçer. Uydu sinyali al›r ve
a¤ geçitlerinden birisine gönderir. Talep

daha sonra internet omurgas›na gider ve
internet omurgas› web sunucusundan iste-
nen içeri¤i al›r. Bu döngü ters yönde tek-
rarlan›r ve talep edilen veriler son kullan›c›-
ya gönderilir. Uydu, kullan›c›n›n lokasyonu-
na ve ilgili hüzmeye ba¤l› olarak, abonenin
gelen ve giden trafi¤ini, ilgili a¤ geçidine
gönderir ya da ilgili a¤ geçidinden al›r. 

Neden Uydudan ‹nternet?
Uydudan internet; uydu üzerinden tüm Tür-
kiye’de bireysel ve kurumsal kullan›c›lara
düflük maliyetli, yüksek h›zl›, genifl kapsa-
ma alanl› ve güvenilir internet servisi sa¤la-
yan bir teknolojidir.

Proaktif’in misyonu h›z, maliyet ve servis
seviyesi anlam›nda bireysel kullan›c›lar›n
ve kurumlar›n her türlü ihtiyac›na cevap ve-
rebilecek çeflitte esnek servis paketleri
sunmaya dayan›r. Proaktif, kendi servis
bölgesinde Ka band üzerinden çoklu nokta
hüzme teknolojisi ile internet ba¤lant›s›
sa¤layan ve böylece frekans geri kullan›m›
yaparak spektrumu verimli kullanmay› ba-
flaran ilk uydu olan Y1B’y› kullan›r. Çoklu
nokta hüzme teknolojisi yer istasyonunda
daha verimli olmay› getirir. Uydudan inter-
net hizmeti, güvenilir internet talebinin h›zla
artt›¤› ülkemizde, ülkemiz gereksinimlerini
iyi anlayan ve son kullan›c› ile h›zl› ve etkili
iletiflim yetene¤i olan ekibimiz taraf›ndan
sa¤lan›r. Esnek sistem dizayn› sayesinde,
Proaktif belirli market ve sektörlere temel
internet kullan›c›lar› olan ev kullan›c›lar›n-
dan yüksek h›zl› servis gereksinimleri olan
kurumsal kullan›c›lara kadar herkese ekip-
manlar›yla birlikte internet servis olanaklar›
sunar.

Kapsama alan› içindeki her yerden küçük
bir uydu anteni ve uydu modemi ile h›zl› bir
flekilde internete ba¤lan›labilir. Kullan›c›lar
karasal altyap›n›n oluflturulmas›n› bekle-
meksizin internet dünyas›n›n tamam›na eri-
flebilir. Kullan›lan teknoloji sayesinde güç
ayarlamas› yap›l›r ve böylece a¤›r ya¤›fll›
bölgelerde bile ba¤lant› bozulmaz veya
kopmaz.

Uydudan internet, daha genifl bant
aral›¤› sunan Ka bantta çal›flan yeni
nesil uydular› kullan›r.  Bu yüksek ve-
rimli uydular çoklu nokta hüzme tekno-
lojisini kullan›r ve genifl bantl› servisleri
sa¤lamak için optimize edilmifltir. Gele-
neksel uydulara göre temel avantajlar›
flunlard›r:
• Karada daha yüksek verime sahip olun-

mas› ve bu sayede daha küçük anten-
lerle (74 cm) daha düflük güçlü yükselti-
ciler kullan›labilmesi ve böylece düflük
maliyetli kullan›c› ekipman› temini.

• Hüzmelerde verimli frekans geri kullan›-
m› sayesinde düflük maliyetli genifl bant
sa¤lanmas›.

• Yüksek güvenilirlikle daha yüksek eriflim
h›zlar›.

Frekans geri kullan›m› ve uydu teknolojisi
• Frekans geri kullan›m›nda ayn› frekans

farkl› co¤rafi alanlarda defalarca kullan›-
labilir (GSM teknolojinde oldu¤u gibi).

• Frekans geri kullan›m› spektrumun etkili
kullan›m›n› artt›r›r ve böylece daha yük-
sek verim elde edilir.

• Ka band›n yüksek frekanslarda olmas›
uydu üzerinde frekans geri kullan›m›na
izin verir.

Uydudan internet, yeryüzünde nispeten küçük
bir uydu çana¤› ile verileri alabilme / iletebilme ve
Ekvatordan 36.000 km yukar›da sabit bir yörünge-
de bulunan uydu ile iletiflimi kurma yetene¤idir. 

UYDUDAN ‹NTERNET VE KA BANT
TEKNOLOJ‹S‹
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ULUSAL VE ULUSLARARASI
N‹TEL‹KL‹ KATILIMCI ARTIYOR

24-27 Ekim 2013 tarihlerinde CNR Expo Fuar
Merkezi'nde düzenlenecek olan CeBIT Biliflim
Eurasia, CeBIT Sinerji Zirvesi ve CeBIT Global
Conference Eurasia ile birlikte 2013 y›l›nda da
biliflim sektörünün buluflma noktas› olma
özelli¤ini, içeri¤ini zenginlefltirerek daha da
ilerilere götürmeyi hedefliyor.

Murat ÖZER / Hannover Fairs Uluslararas› Fuarc›l›k Direktörü 

CeBIT Biliflim Eurasia 2013, yaln›zca
Türkiye de¤il, Avrasya, Orta Do¤u, Ku-
zey Afrika, Rusya ve CIS ülkeleri için
de biliflim sektörüne ›fl›k tutacak. Dün-
yan›n dört bir yan›ndan gelecek olan
profesyonel ziyaretçilerin yan› s›ra,
Uluslararas› Sat›n Alma Heyetleri fuar›
ziyaret edecek.

Orta Do¤u’daki birçok hedef ülkeden
CeBIT Biliflim Eurasia ve CeBIT Sinerji
Zirvesi ve CeBIT Medya ‹letiflim Zirvesi
etkinlikleri için talepler geliyor. May›s’tan
itibaren özellikle Körfez, Ortado¤u ve
Kuzey Afrika bölgeleri için Arapça tan›-
t›m belgelerinin paylafl›m›na bafllanmas›
ile Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Irak, Katar,
Bahreyn, Dubai, Suudi Arabistan gibi ül-
kelerde gerçeklefltirilen özel bir ziyaretçi
tan›t›m projesi ile 6000’i aflk›n kat›l›mc›
ve ziyaretçiye ulaflaca¤›z.

Gelece¤in Ak›ll› fiehirleri fiafl›rtacak
CeBIT Biliflim Eurasia’da bu y›l da ‘Ak›ll›
Kentler ve Ak›ll› Belediyelerde Yaflam’
temas›n›n öne ç›kt›¤› bir y›l olacak. Tür-
kiye’nin artan bölgesel gücü, geliflen

yeni ifl iliflkileri ve ifl modellerinin yan› s›-
ra, Türkiye’nin çevre ülkeler taraf›ndan
model olarak gösterilece¤i platformda;
büyüyen flehirlerin iletiflim, güvenlik, ula-
fl›m, hava kirlili¤i, e¤itim, sa¤l›k ve altya-
p› alanlar›nda karfl›laflt›¤› sorunlar› bili-
flim teknolojileriyle nas›l giderilebilece¤i
haz›rlanan projeler ile aktar›lacak. 

KOSGEB, CeBIT’i desteklemeye de-
vam ediyor
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ‹fllet-
meleri Gelifltirme ve Destekleme ‹dare-
si) CeBIT Biliflim Eurasia 2013 için Fuar
kat›l›mc›lar›na ilk 100 m2 alan için %
30-40 oran›nda finansal destek sa¤la-
maktad›r.




