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Ülkemiz zor günlerden geçiyor,       
Allah Birlik ve beraberliğimizi 

bozmasın. Şehitlerimize rahmet mille-
timize metanet diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, 7. Uydusu 4B’yi 
uzaya gönderdi.  Türk milletine hayır-
lı uğurlu olsun. Sektörümüze yeni iş 
imkânları yaratacak bu gelişme ile KA 
Bant’ta geniş bant internet hizmeti artık 
uydu anteni ile mümkün ve daha eko-
nomik olacak. 50 derecede yayın yapa-
cak olan yeni uydu ile veri haberleşme 
ve canlı yayın geçişleri için kapasiteler 
daha yaygın ve ekonomik olacak. Tabii 
yeni uydu ile “Türksat 3A” ve “Türksat 
4A” uyduları daha fazla TV kanalına 
hizmet verilebilecek.

2016 TUYAD çalışma raporunu hazırla-
maya başladık. Kurumsal üyelerimizin 
görüşleri ile sektöre daha iyi hizmet ve-
rebilmek için her yıl bu çalışmayı yapı-
yoruz. Sizlerden gelen uyarı ve talepler 
yıllık çalışma planımıza yansımaktadır.

Ekonomi Bakanlığı ile yerli üretimi des-
teklemek ve ithalat karşısında haklı re-
kabet yaratabilmek için yürüttüğümüz 
iki çalışma da sonuç verdi. Buna göre 
çanak anten ithalatına anti damping ve 
tüm set top box üretimlerine gözetim 
uygulaması başlayacak.

Yeni atanan BTK başkanı Sayın Dr. 
Ömer Fatih Sayan ile sektör sorunla-
rımızı değerlendirme adına geniş ka-
tılımlı istişare toplantısı düzenliyoruz. 

Merhaba değerli okurlar,

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı

Başlıca iki konumuz olacak. Cep telefon 
ithalatı ve IP server’lerın Pay TVlere 
karşı yarattıkları haksız kazanım.

TRT Bandrol alım adetleri geçen yıl altı 
milyon üstünde iken bu yıl bir milyon 
civarındadır. Sektörümüz üretim ve it-
halatçılarını bu konuda uyaran bir bil-
diri yayımladık. Kayıt dışı satış sektörü 
büyütmez aksine küçültür. 

Karasal yayın DVB-T için uygulanabilir 
yerli KOD modelini destekliyoruz. Bu 
konuda çalışma komitesi oluşturuldu ve 
yerli üretimi destekleyecek uygulanabi-
lir bir sistemi RTÜK ile görüşüyoruz.

Dijital Radyo için DAB, DRM ve/ya HD 
RADYO biri ya da her birinin oluşması 
için standart belirleme görüşmeleri ya-
pıyoruz RTÜK kararından sonra saha-
da yirmi milyon radyo ve altı bin verici 
değişimi sektöre on milyar dolarlık yeni 
bir kazanç kapısı sağlayacak.

Uydu alıcı ve Multiswitch santral fi-
yatlarının düşürülmesi sadece sektöre 
zarar vermektedir. Kaliteli ürün imal 
ve satışı için muhakkak standartlara ve 
kayıt kurallarına uyum gerekmektedir. 
Kendi kendimizi denetlemeye alışmalı-
yız. Aksi takdirde saha denetçileri sek-
töre yaptırımlar uygulayabilir. 

Türksat Genel Müdürü Prof.Dr. Ensar 
Gül ve kurmayları Cemal Tunalı, Şenol 
Gülgönül başta olmak üzere sektö-
rümüzde büyük eksikliği olan Uydu, 

Uzay ve Teknoloji Günleri’nin oluşma-
sına vesile olmuşlardır. 11 – 12 Aralık 
tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde 
fuar ve seminerlerin olacağı bir dizi et-
kinlik yapılacak. “Uydu, Uzay ve Tek-
noloji Günleri powered by Türksat”ta 
geleneksel TUYAD &GVF seminerleri 
de yapılacak. İki gün sürecek seminer-
lerde son teknolojiler anlatılacak ve 
katılım sertifikaları tüm sektör temsil-
cilerimize verilecek. 

TTM Uydu Akademisi basına tanıtım 
ve imza töreni 26 Ekim 2015 tarihin-
de saat 12.00’de Marmara Üniversitesi 
Sultanahmet Yerleşkesi’nde yapılıyor. 
Sektör firmalarımızın diğerlerinden 
ayırt edilmesi ve ihtisas eğitimlerinin 
yerinden ve kalıcı yapılması için atılan 
bir adımdır. Başta Türksat yönetimi 
olmak üzere tüm katkıda bulunanlara 
teşekkür ediyoruz.

Yapacak çok işimiz var. Zaman za-
man ticaret hacminin azaldığı yönde 
şikâyetlerimiz oluyor. Ancak ana sorun 
bilinçli ticaret. Satışlar her geçen gün 
artıyor ancak kendi kar marjları daha 
da düşüyor. Tüm firmalarımızın bu 
konuya dikkatlerini çekmelerini talep 
ediyorum.

İstişare ve birlik beraberlik ile sektör 
büyüdü ve daha da büyüyecek. Unut-
mayın TUYAD sizin derneğiniz. Dijital 
Yaşam sizin derginiz, TUYAD Akade-
mi sizin akademinizdir.
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Baykonur’da gerçekleştirilen 
fırlatma törenine başta        
Türksat A.Ş. Genel Müdürü                   

Prof.Dr. Ensar Gül ile Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Şenol Gülgönül olmak 
üzere birçok bürokrat katıldı.

Fırlatma töreninde çıplak gözle 15 
saniye izlenebilen Türksat 4B uydusu, 
5 dakika 47 saniye sonra atmosferden 
çıktı.

Prof. Dr. Gül, fırlatmanın hemen 
sonrasında yaptığı konuşmada uydu-
nun başarıyla fırlatıldığını ifade ederek 
şu şekilde konuştu:

“4 kademeli roketin birinci, ikin-
ci ve üçüncü kademeleri başarıyla 
tamamlandı. Roketin dördüncü ka-
demesi uyduyu uzaya taşıyor. Bu 
yaklaşık 9 saat 13 dakika sürecek. Daha 
sonra uydumuz kendi itki sistemiyle 
yörüngesine yerleşecek.”

Uydudan İlk Sinyal Alındı

Fırlatmadan 9 saat 13 dakika sonra 
Türksat 4B haberleşme uydusundan 
ilk sinyal İtalya’nın Fucino yer istasyo-
nundan alındı.

Türksat 4B uydusundan ilk sinya-
lin alınmasının fırlatmanın başarılı 
olduğu anlamı taşıdığını belirten    
Prof. Dr. Ensar Gül, “Bu ayrılıştan 
sonra uydu, Dünya’nın etrafında dön-
meye başladı. 6 gün sonra uydu, 50 de-
rece Doğu boylamındaki yörüngesine 
yerleşecek.” dedi.

Türksat 4B haberleşme uydusu, 16 Ekim 2015 Cuma günü 23.40’da (TSİ) 
Kazakistan Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı.

Ankara’da İzleme Programı                 
Düzenlendi

Türksat 4B haberleşme uydusu-
nun fırlatılması öncesinde Ankara 
Gölbaşı’ndaki Türksat yerleşkesinde bir 
Türksat Genel Müdür Yardımcısı Abdül-
kadir Şener’in ev sahipliğinde bir basın 
toplantısı gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Feridun Bilgin’in katılım sağladığı 
toplantıya, başta bakanlık teşkilatı 
bürokratları olmak üzere, çok sayıda 
misafir ve Türksat çalışanı katıldı. 

Törende konuşan Bakan Bilgin, Türk-
sat 4B uydusunun Japon firması Mit-
subishi Electric Corporation ile birlikte 
yapıldığını hatırlatarak, “Kullanma 
haklarını elinde bulundurduğumuz 
50 derece Doğu yörüngesine bu uydu-
muzu fırlatarak, bu yörüngede kendi 
sahipliğimizdeki ilk uydumuzu işletmiş 
olacağız” dedi.

Bakan Bilgin, Türksat 4B ile birlikte 
Ku-Bant’ta canlı yayın geçişi ile veri 
haberleşmesinin yanı sıra, Ka-Bant’ta veri 
ve yüksek hızlı internet hizmetlerinin de 
verileceğini belirterek şunları söyledi:

“Türksat 4B uydusu ile birlikte ilk 
defa C Bant kullanılacak. Bu frekans 
bandında Afrika kıtasının da kapsama 
alanına gireceğiz. Ka-Bant kullanımıyla, 
Türkiye’de karasal altyapı üzerinden 
internet götürülemeyen bölgelere ve 
Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ile 
Türk cumhuriyetlerine istenildiği tak-
dirde uydu üzerinden daha ekonomik 
ve yüksek hızlı internet erişim imkânı 
sağlanıyor olacak. Toplamda saniyede 
3 gigabit veri haberleşme kapasite artışı 
sağlanacağız.”
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Türksat 4B, Aralık 2015’te Hizmet Ver-
meye Başlayacak

Uydu haberleşme hizmetlerinin sos-
yal ve kültürel etkinlik yönünün de 
bulunduğunun altını çizen Bakan Bilgin, 
konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Genişleyen kapsama alanımızla birlik-
te Türkçe daha yaygınlaşacak. Türk 
Cumhuriyetleri’nde Türkçe konuşan 
halklarla ilişkilerimiz daha da gelişecek 
ve daha geniş bir coğrafyaya ülkemiz-
deki yayınları götürmüş olacağız. Ürün-
lerimize ve markalarımıza talep artacak. 
Bölge ülkelerinin vatandaşlarıyla kültür, 
bilim, sanat gibi alanlardaki ilişkilerimiz 
artacak ve tüm bu gelişmeler, ekonomik 
alana da yansıyacak. Aynı zamanda yeni 
uydumuz askeri haberleşme ihtiyaçlarına 
yönelik olarak da kullanılacak.”

Bilgin, Türksat 4B uydusunun faaliyete 
başlamasıyla, Türkiye adına Dünya Tele-
komünikasyon Birliği nezdinde kayıtlı 
50 derece Doğu yörüngesinde, yaklaşık 
20 yıl boyunca devam eden uydu kiral-
ama işleminin sona ereceğini belirterek, 
şöyle konuştu:

“Bu yörünge, ilk defa yeni uydumuzla, 
haklarıyla birlikte bize geçmiş olacak. 
Yeni uydumuzun faaliyete geçmesiyle 
birlikte 42 derecedeki veri ve canlı yayın 
geçiş kapasiteleri, 50 derecedeki Türksat 
4B’ye kaydırılacak. Böylece, 42 derecede 
sadece televizyonlara yönelik bir kapa-
site artışı sağlanacak, aynı zamanda Tür-
kiye ve Asya merkezli yeni bir veri ve TV 
yayın pazarı oluşacak. Fırlatmadan sonra 
yörüngeye yerleştirme işlemiyle, yörünge 
testlerinin tamamlanmasının ardından 
yeni uydumuz, Aralık ayında inşallah 
hizmet vermeye başlayacak. Türkiye’nin 
mevcut uydularına göre daha güçlü sin-
yal kalitesine ve 27 transpondıra sahip 
Türksat 4B uydusunun manevra ömrü 
ise yaklaşık 30 yıl olacak.”

Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme 
uydularının yapımında görev alan Türk 
mühendislerin yeni uydularımızın en-
tegrasyon ve test aşamalarında görev 
alacağını söyleyen Bakan Bilgin şunları 
da 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 önümüz-
deki 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 yük-
selen değeri olma yolunda hızla ilerliyor-
uz. Yeni uydumuz Türksat 4B’nin ülke-
mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.”

Törende Başbakan Davutoğlu ile Canlı 
Yayın Bağlantısı Yapıldı

Gölbaşı Türksat yerleşkesinde 
gerçekleştirilen törende, Türksat 4B 
haberleşme uydusunun fırlatılmasının 
ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ile canlı bağlantı yapıldı. Türksat 4B 
uydusunun fırlatması esnasında TRT 
Haber kanalında canlı yayında bulunan 
Başbakan Davutoğlu, gerçekleştirilen 
bağlantıda “Türkiye’nin ufkunu gösteren 
önemli bir gelişme” ifadesini kullandı.

Türksat 4B uydusunun başarılı bir şekilde 
uzaya fırlatılması haberinin canlı yayın 
sırasında kendisine güzel bir sürpriz 
olduğu belirten Başbakan Davutoğlu, 
konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Çok güzel bir haber, çok güzel 
bir gelişme. Bu yolla birçok imkân 
kazanacağız. Stratejik olarak uzay 
yarışında biz gücümüzü gösteriyor, ‘Biz 
varız’ diyoruz. Ayrıca yeni uydumuz, 
kendi yörüngemiz itibarıyla son derece 
önemli bir boşluğu dolduracak. Emeği 
geçen bütün mühendislerimize, bilim 
adamlarımıza bir kez daha teşekkür     
ediyorum.”

Ulaştırma,
Denizcilik ve

Haberleşme Bakanı
Feridun Bilgin

Türksat Genel 
Müdür Yardımcısı 
Abdülkadir Şener
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Üretici Firma    Mitsubishi Electric Corporation
Platform    DS2000
Stabilizasyon Tipi   3 Eksen Kontrol
Hizmete Başlama Tarihi   2015 Yılı 3.Çeyrek
Kanat Açıklığı      25.26m
Yörünge Lokasyonu     50° Doğu Boylamı

Faydalı Yük (Payload) Genel Özellikleri

Ku-Bant Kapsama Alanları  Türkiye, Doğu (Türkiye, Ortadoğu,  
    Asya) ve Batı (Türkiye, Kuzey   
    Afrika, Avrupa)
C-Bant Kapsama Alanları  Afrika ve Türkiye                         
Ka-Bant Kapsama Alanları  Türkiye, Orta Doğu, Asya ve  Avrupa  
    üzerinde spot kapsama alanları

Platform Teknik Özellikleri
Nominal Fırlatma Ağırlığı    4977 Kg.

Günümüzün haberleşme teknolojisine ulaşımı 
kolaylaştıracak olan Türksat 4B uydumuz fırlatıldı. 
Yeni  uydu, uydu iletişimine kapasite artırımı yanında 
çeşitlilik getirecektir. En büyük getirisi genişband inter-
net erişimidir.İmalat sektörüne ise çanak imalatı, alıcı 
çeşidi olarak canlılık getirecektir. Bu demek oluyor ki ik-
inci bir çanak ile gelişmiş uydu alıcı edinmemizi gerek-
tirecektir. Gerekli teknik gelişmeler daha sonra  internet 
sayfalarımızdan sağlanacaktır. 

Dr.Lütfi BİLGİÇ

TUYAD Akademi ve TTM Akademi  (TUYAD, Türksat, 
Marmara Üniversitesi Akademisi) Eğitim Müdürü
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LED&LED Aydınlatma Fuarı 
tamamlandı

TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayret-
tin Özaydın, TUYAD üyesi firmaların 
standlarını ziyaret etti.  Fuar, geçtiğimiz 

yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilgili sektörlerin bölge-
deki en geniş teknoloji buluşmasına ev sahipliği 
yaptı. Sergilenen sayısız teknolojik yenilikleriyle, 
serilerinin en gelişmiş ve en estetik modelleriyle, 
verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi çevre duyarlılığı 
olan ürünleriyle, led aydınlatma, elektrik ve elek-
tronik sanayisinin ortak buluşma platformu oldu.

Yapılan görüşmelerden hem ziyaretçi hem de fuar 
katılımcısı firma bazında beklentilerin karşılandığı 
gözlenirken, istatistiki olarak fuarda gelecek 
yıllar için umut vadeden rakamlara ulaşıldı. LED 
aydınlatma, sektörünün buluşmasına ev sahipliği 
yapan fuarın ziyaretçi rakamlarında geçen yıla 
göre yaklaşık iki kat artış gerçekleşirken, etkin-
liklere olan katılımın da daha yoğun ve aktif olması 
bu yıl fuarda dikkat çeken farklı bir nokta oldu.

Yüksek sayıda ziyaretçisi, renkli katılımcıları ve yoğun etkinlik 
programıyla, 11. Uluslararası Led&Led Aydınlatma Fuarı 2015 yılını 
da geride bıraktı. TUYAD’ın da bir stand ile yer aldığı fuara, TUYAD        

üyeleri Vestel, Next&NextStar, Gold Master ve Hiremco da katıldı.
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Mobil teknolojinin hayatlarımızı radikal bir şekilde 
değiştirdiği günümüzde artık aralıklarla online 
olmaktan değil, sürekli bağlı olmaktan, milyar-
larca önemli anı online olarak yaşamaktan söz 
ediyoruz. Bu durum kullanıcıların dilediği şeyi 
dilediği zamanda bulmasını, yapmasını, seyret-
mesini ya da satın almasını kolaylaştırırken, bir 
yandan da pazarlamacıların doğru zamanda doğru                           

Google tarafından Haziran 2015’te gerçekleştirilen “Önemli Anlar    
Türkiye Araştırması”nın sonuçlarına göre markalar için başarıya giden 

yol önemli “anı yakalamaktan” geçiyor. 

ANLAR’DA YAŞARKEN YAKALAMAK...

mesajla doğru insana ulaşmaları için bugüne kadar 
hiç görülmemiş fırsatlar sunuyor.

Google’ın Haziran 2015’te gerçekleştirdiği “Önemli 
Anlar Türkiye Araştırması” da ortaya koyduğu 
sonuçlarla günümüz tüketicileri için anların önemi-
ne, pazarlamacılar ve iletişimciler içinse bu “doğru 
anları” yakalamanın yaşamsallığına dikkat çekiyor.

Markalar için tüketiciyi kazanmanın yolu “doğru anı” 
yakalamaktan geçiyor.

Birden fazla ekran üzerinden medya 
tüketimi geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 
internet kullanıcılarının %90’ının 
alışveriş, seyahat planı ya da herhangi 
bir içerik görüntülemek gibi neden-
lerle cihaz değiştirmesine bağlı olarak 
%500 düzeyinde artış gösterdi1. 

Bu durumsa tüketicilerin ilham ya da 
bilgi arayışında olduğu, yeni şeyler 
keşfettiği ya da kararlar verdiği amaç 
ve tutku odaklı geçirdiği “önemli 
anları” beraberinde getirdi.

Araştırma kapsamında ‘izlemek isti-
yorum’, ‘yapmak istiyorum’, ‘bulmam 

lazım’ ve ‘satın almam lazım’ anları 
gibi farklı durumları işaret eden bu 
anlarla ilgili ilginç veriler ortaya 
konuyor:

İzlemek istiyorum anları

Akıllı telefon kullanıcılarının 
%60’ı, ilgili araştırmanın yapıldığı 
haftadan önce eğlenmek ya da il-
ham almak için YouTube’u açmış*.

Yapmak istiyorum anları

35 yaşın altındaki internet 
kullanıcılarının %80’i öğrenmek 
istedikleri her şey hakkında 

YouTube’da bir video bulabileceğine 
inanıyor.

Bulmam lazım anları

İnternet kullanıcılarının %92’si 
bağlı bir cihazda, çevrim içi veya 
çevrim dışı içerik veya reklamlar 
tarafından anında daha fazla bilgi 
aramaya yönlendiriliyor.

Satın almam lazım anları

Akıllı telefon kullanıcılarının 
%92’si belirli ürünler için alışveriş 
yaparken cihazlarını kullanmış.

MİLYARLARCA ÖNEMLİ AN ONLINE OLARAK YAŞANIYOR
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Akıllı telefonlarında araştırma 
yapanların %63’ü cihazlarında o anda 
telefonlarından ilgili bilgiye ulaştıkları 
için normalde düşünmedikleri bir 
markayı satın almayı düşünüyor.

Kararları etkileme

Akıllı telefonlarında arama (araştırma) 
yapanların %54’ü cihazlarında o anda 
ilgili bilgiye ulaştıkları için normalde 
düşünmedikleri bir markayı gerçekten 
satın aldığını belirtiyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının 
%75’i mağazada cihazlarını son 
kullandıklarında bir ürün ya da hizmet 
hakkında internette buldukları bilginin 
alacakları kararı etkilediğini söylüyor.

Markalar için milyarlarca fırsat...

Araştırma sonuçları markalar 
açısından da söz konusu anları doğru 
değerlendirmenin sağladığı fırsatlara 
dikkat çekiyor:

Tercihleri şekillendirme

İnternet tüketicilerinin %71’i bir şirketin 
mesajının konuyla ilgili olmasının, 
markayla ilgili düşüncelerini etkilediğini 
kabul ediyor.

Önemli Anlar Türkiye Araştırması’nda 
öne çıkan sonuçlardan bazıları ise şöyle 
sıralanıyor:

Türkiye’de online tüketicilerin %88’i 
kendisine uygun gelen bir markadan ge-
len bir mesajı gördükten sonra harekete 
geçiyor. 35 yaşın altındaki internet 
kullanıcılarının %80’i öğrenmek iste-
dikleri her şey hakkında YouTube’da bir 
video bulabileceğine inanıyor.

İnternet kullanıcılarının %92’si bağlı 
bir cihazda, çevrim içi veya çevrim dışı 
içerik veya reklamlar tarafından anında 
daha fazla bilgi aramaya yönlendiriliyor.

Akıllı telefonlarında arama (araştırma) 
yapanların %54’ü cihazlarında o anda 
ilgili bilgiye ulaştıkları için normalde 
düşünmedikleri bir markayı gerçekten 
satın aldıklarını ifade ediyor.
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Sanayi Devrimi’nden bu yana, dünyanın en 
hızlı dönüştüğü dijital çağa doğru yol alırken, 
teknolojide ciddi bir kırılma noktasına ge-

lindi. Şirketlerin, şehirlerin ve ükelerin yaşanan 
bu değişime uyum sağlamaya çalıştığı bu süreçte 
Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım ve In-
tel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Türkiye’de 
dijitalleşme süreci ve Nesnelerin İnterneti 
uygulamaları ile ilgili bilgi verdi. Yeni internet 
çağında ülkelerin ve şirketlerin yürütmesi gereken 
stratejiler ve atılması gereken adımları da masaya 
yatıran Kıvılcım ve Aydın,  benzersiz fırsatlar 
yaratacak yeni dönemin avantajlarından faydalan-

30 Eylül’de İstanbul’da Cisco ve Intel ana sponsorluğu, Bizz                   
Consulting organizasyonuyla gerçekleştirilen Nesnelerin İnterneti 

Zirvesi’nde bir araya gelen Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım 
ve Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Nesnelerin İnterneti 

ekosisteminin yarattığı fırsatları ve Türkiye’de dijitalleşme sürecinde 
atılması gereken adımları paylaştı.

Nesnelerin interneti ve dijital dönüşüm
TÜRKİYE İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

mak için Türkiye’de etkin bir ekosistem kurulması 
gerekliliğinin altını çizdi. 

Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, 
konuşmasında yeni dijital çağın getireceği 
olağanüstü fırsatlardan faydalanabilmek için 
Türkiye’de, şehirlerin, sektörlerin ve şirketlerin 
dijitalleşmesi ve dönüşmesi gerektiğini söyle-
di. Kıvılcım, “Bizim “Herşeyin İnterneti” adını 
verdiğimiz internetin gelecek neslinin temeli olan 
“Nesnelerin İnterneti “ ile yeni “Dijital Çağa” 
doğru yol alıyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Nesne-
lerin İnterneti uygulamaları ve devamında Her 
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Şeyin İnterneti,  dünya çapındaki işletmeler ve 
hükümetler için 19 trilyon dolarlık fırsat sunuyor. 
Türkiye’de ise Her Şeyin İnterneti’nin özel sektörde 
yaklaşık 170 milyar dolar; kamu sektöründe ise 
yaklaşık 23 milyar dolar değer yaratmasını bekli-
yoruz” dedi. 

Nesnelerin İnterneti uygulamalarının sağlık, fi-
nans, turizm, lojistik, üretim, kamu hizmetleri 
gibi alanlarda verimliliği artıracağına dikkat çeken 
Kıvılcım, “İyi oluşturulmuş bir dijital strateji ile 
Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası artırılıp mali-
yetleri azaltılabilir ve ülkemizde yeni iş alanları 
yaratılarak, devletin sunduğu hizmetlerin daha 
geniş alanlara ulaştırılması sağlanabilir. Eğitim ve 
teknoloji alanında daha fazla fırsat yaratılması ve 
girişimcilerimizin dünyayı şekillendirecek projeler 
üretmesi mümkün olabilir. Biliyoruz ki sürdürü-
lebilir ve sağlam bir dijitalleşme stratejisi Türkiye’yi 
global arenada daha rekabetçi bir ülke haline geti-
recek” diye konuştu.  

Geliştirdikleri projelerle Türkiye’de yerel iş ortakları 
ile yenilikçi çözümler geliştirdiklerini vurgulayan 
Kıvılcım, Networking Academy ve Cisco Learn-
ing programları ile her yaştan vatandaşı Her Şeyin 
İnterneti, Siber- Güvenlik ve ağ teknolojileri gibi en 
son teknolojiler ve uygulamalarla ilgili eğittiklerini 
sözlerine ekledi. 

Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ise 
teknoloji dünyasında yeni bir kırılma noktası 
yaşadığımızın altını çizerek adeta bir tsuna-
mi etkisi yaratacak olan Nesnelerin İnterneti 
dalgasının tüm sektörler için yepyeni fırsatlar 
taşıdığını belirtti. Günlük hayatlarımızı değişime 
uğratacak, şirketlerin iş yapış modellerini 
değiştirecek,  sağlıktan eğitime, otomotivden 
tüketici elektroniğine, inşaattan perakendeciliğe 
tüm sektörleri etkisi altına alacak olan bu dalgayı 
kaçırmamamız gerektiğine dikkat çeken Aydın 
şunları söyledi: “Akıllı nesnelerin sayısı şu an iti-
bariyle dünya nüfusunu geçmiş durumda ve daha 
yolun başındayız. Bu şu anlama geliyor; tüm ül-

keler aynı koşullarda yarışa başladı ve Türkiye için 
fırsat kapısı şu an hala açık. 19 trilyon dolarlık 
giyilebilir teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti 
pazarından pay almak, fırsatları kaçırmamak için 
Türkiye’den de milyar dolarlık teknoloji girişimleri 
çıkarmamız gerekiyor.”

15 ülkenin arasından sıyrılarak 2014 yılında 
İstanbul’da açılan Intel Ar-Ge Merkezi’nin odak 
alanını da Nesnelerin İnterneti olarak belirle-
diklerini aktaran Aydın “Türkiye’nin bu devri-
min gerisinde kalmaması, bir adım öne geçme-
si, bu değişime yön vermesi için özel sektör, 
kamu ve üniversitelerle iş birliği yaparak pek 
çok proje gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge merkezimiz 
açılmasından bu yana 4. Uluslararası patent 
başvurusunu da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi, 
7 başvurunun da yolda olduğunu söyleyebilirim.” 
dedi. 

Intel olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
Nesnelerin İnterneti devrimine liderlik ettiklerini 
belirten Aydın, Türkiye’de Nesnelerin İnterneti 
ekosistemi oluşturmak, bu konuyu iş dünyasının 
gündemine taşıyabilmek adına çalışmalar yürüt-
tüklerini, Türkiye’de ilk defa düzenlenen Nesne- 
lerin İnterneti Zirvesi’nin de katılımcıların 
tamamının bu alandaki uzmanlığı nedeniyle 
önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını        
sözlerine ekledi.
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Günümüz teknolojileri ile birlikte 
uydu haberleşme sektöründeki 
gelişmelerle de artık nerede 

olursanız olun, durağan veya hareket 
halinde yüksek hızlarda komünikasyon 
çözümleri bir lüksten öteye geçip bir 
ihtiyaç haline dönüşmüştür.

Inmarsat’ın yeni nesil Ka-band iletişim 
ağı olan Global Xpress(GX), maksimum 
mobilite ile maksimum bağlantının 
mükemmel bir kombinasyonu olarak 
uydu haberleşmesinde büyük bir devrim 
niteliği teşkil etmektedir. Inmarsat’ın 
Ka-bandında çalışan ve halihazırda 
L-bandında sunulan Inmarsat hizmet 
yelpazesini mükemmel şekilde tamam-
layan küresel, yüksek kapasiteli yeni ne-
sil uydu iletişim servisidir. Tek bir ope-
ratör tarafından global kapsama alanına 
sahip; denizde, karada ve havada kesin-
tisiz yüksek hızlı geniş bant erişimi su-
nan ilk ağdır.

Uluslararası Denizcilik Uydu Orga-
nizasyonu (The International Mari-
time Organization) 1976 tarihinde 
IMO (Uluslararası Denizcilik Orga-
nizasyonu) tarafından kabul edilmiş 

Inmarsat’ın yeni servisi Global Xpress, tek bir 
operatör tarafından global kapsama alanına sahip; 
denizde, karada ve havada kesintisiz yüksek hızlı geniş 
bant erişimi sunan ilk ağdır.

ve 79 katılımcı ülke ve kuruluş 
tarafından hayata geçirilmiş bir uydu 
haberleşme sistemi olan Inmarsat, bu 
yeni servis hizmetiyle karada, deniz-
cilikte, havacılıkta ve savunma sek-
töründe çeşitli çözümler sunmaktadır. 
 
2.1 Milyar $’lık Yatırım

2010 yılında Boeing ile yaptıkları 
anlaşma neticesinde 2.1 milyar $’lık 
bir yatırımla adına Inmarsat-5 adını 
verdikleri uydularıyla dünya çapında 
yüksek hızlarda erişim sağlayacak bu 
projeyi hayata geçirmenin ilk adımları 
atılmıştır. Üçüncü uydusu I-5 F-3 de 
geçtiğimiz Ağustos ayında fırlatılan 
GX, bu uydunun da devreye girmesiyle 
birlikte önümüzdeki aylarda hedeflediği 
global kapsama alanına ulaşacaktır. 

Inmarsat-5 uyduları 60cm’lik kompakt 
terminaller aracılığıyla narrow spot 
beams teknolojisi ile 50-60 Mbpsleri 
gören yüksek hızlarda servis verebil-      

ADVERTORIAL

mektedir. Buna ek olarak ihtiyaç da-
hilinde mevcut streeable beamler 
vasıtasıyla anında ek kapasite imkanı 
tanımaktadır. 

Yüksek Hızlı Geniş Bant

Havacılık sektöründe GX, global an-
lamda gökyüzüne en hızlı genişbant ser-
visini sunuyor olacak. Nereye uçarsanız 
uçun, Inmarsat bütün network ağına 
sahip olduğu için himzet kalitesi her 
zaman yüksek olacak. Uçuş sırasında 
iş ve eğlence amaçlı yüksek hızlarda e-
mail kullanımı, web taraması,  real-time 
TV izleme imkanı, download, Youtube 
kullanımı ve online  konferans aramaları 
gibi birçok imkanı tanımaktadır.

Tüm bu gelişmeleri göz önünde 
bulundurduğumuzda Inmarsat yeni ser-
visi Global Xpress ile uydu haberleşme 
sektöründe yeni bir çığır açmak ko-
nusunda emin adımlarla ilerliyor. Tür-
kiye partneri Profen İletişim ile birlikte 
Inmarsat, sektörde sahip oldukları 
deneyimlerle bu yeni hizmeti ülkemizde 
ve bölge coğrafyasında etkin bir şekilde 
sunmaktadırlar.
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Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik A.B.D. 
öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet AKIN, TRT HABER’in “Yarından Önce” 
programına konuk oldu. Programda “Çocuk ve Teknoloji”  konusunda 
açıklamalarda bulunan Akın, Sakarya Üniversitesi ve IHH Akademik 

ve Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğiyle yürüttükleri teknoloji 
bağımlılığı araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar ve önerilerini ise şu şekilde açıkladı: 

Araştırma,  7 bölgede; Sakarya, İstanbul, Bolu, 
Çorum, Konya, Muğla,  Ağrı, Diyarbakır, 
Mersin, Elazığ, Kocaeli illerinde yaşayan 

2 bin lise, bin 600  üniversite öğrencisi  üzerinde 
gerçekleştirildi.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar;
nLise öğrencilerinin %20’si üniversite 
öğrencilerinin ise %30’u 3 saatten fazla  internet 
kullanıyor.
nLiseye giden gençlerin % 30’u günde 3 saatten 
fazla akıllı telefon kullanırken üniversitelilerde bu 
oran %35’i buluyor.
nGünde 3 saatten fazla sosyal medya kullanım oranı 
lise öğrencilerinde %20, üniversite öğrencilerinde 
%25 olarak ölçüldü.
nLisedeki öğrencilerin %10’u, üniversite  
öğrencilerinin ise %15’i 3 saatten fazla  online 
oyunları kullanıyor.
nSosyal medya, akıllı telefon, online oyun kullanım 
süresi arttıkça öğrencilerin okul başarısı düşüyor. 
Yani velilerin başarılı olan çocuklarına karne hedi-
yesi olarak aldıkları teknolojik cihazlar onların son-
raki başarılarını olumsuz etkiliyor.
nSağlıklı aile ortamı sanal bağımlılığı ve kullanımı 
azaltıyor.
nLise ve üniversite son sınıflarda internet 
kullanımı düşüyor(yani KPSS veya LYS gibi hedefler 
ve meşguliyetler bağımlılığı ve kullanımı azaltıyor.).
nGelir durumu iyi olan da kötü olan da teknoloji 
bağımlısı olabiliyor.
nTeknoloji bağımlılığı sonucunda yaşam doyumu 
ve mutluluk azalıyor.
nKız  öğrenciler sosyal medya ve akıllı tele-
fon, erkek öğrenciler ise online oyunları daha fazla 
kullanıyor. 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ SİNSİ 
TEHLİKELERİ

Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımında dünya-
da ilk beş ülke içerisinde yer alıyoruz. Bu ilk beş 
ülke içerisinde dünyaya teknoloji satan ülkeler yok.

Ülkemizin çok büyük bir çocuk ve genç potansiyeli 
var. Bu bireyleri bağımlılıktan uzak ve hür iradeli 
yetiştirmeliyiz.

1.Sanal kimlikler: Sanal dünyadaki ikinci 
yaşam sunan oyunlar, gerçek yaşamında mut-
suz olan gençler ve yetişkinler için birer tu-
zak. Bireyler bu ortamlarda gerçek yaşamdaki 
sıkıntı ve gerginliklerin olmadığı yapay bir yaşam 
içerisinde oldukları için bu ortamlar onlara 
daha haz fazla haz veriyor. Ancak belli bir süre 
sonra sanal-gerçek çizgisini kaybedip çeşitli bilinç 
ve algı sorunları yaşayabiliyorlar. Örneğin başarısız 
bir öğrenci sanal ikinci yaşamında çok başarılı biri-
si olarak hayatını sürdürebiliyor. Böylece aslında 
mücadele edip çözmesi gereken sorunlarından ka-
çarak kırılgan ve işlevsel olmayan bir ruhsal yapıya 
sahip olabiliyor.

2.Uyuşturucu kolaylıkla temin edilebilir: Şu anda 
devletimiz tarafından uyuşturucu ve sigara ile çok 
verimli bir mücadele çalışması yapılıyor. Ancak 
sanal bağımlılıklar asla göz ardı edilmemeli. Çünkü 
bu ortamlarda çok kolaylıkla uyuşturucu madde te-
min etmek mümkün.

3.Meşru görülen bir bağımlılık türü: Aile 
ortamında uyuşturucu madde veya sigaraya 
müsaade edilmezken tüm gençler rahatlıkla ve 
uzun süre sosyal medya, akıllı telefon veya internet 
kullanabiliyor.
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4.Bedensel sorunlar: Uzun süre akıllı telefon veya 
bilgisayar kullanımı duruş ve oturuş bozuklukları 
ile parmak ve kol kaslarında sorunları ortaya 
çıkarabiliyor.

5.Cinsel açıdan uygun olmayan davranışlar ve 
yasa dışı örgütlerle tanışma olasılığı: İnternet 
ortamında pornografik ve illegal siteler son derece 
yaygın ve ulaşılması kolay bir durumda. Bu nedenle 
aile içinde ve sosyal çevresinde kendini değerli his-
setmeyen genç ve ergenler için önemli tehlikeler 
içeriyor.

6.Uzun süre sanal ortamlarda gezinen bireyler 
için yüz yüze iletişim çekilmez olarak görülmeye 
başlanıyor.

7.Zihinsel problemler ve bilişsel problemler:Tüm 
bağımlılık türlerinde olduğu gibi teknoloji 
bağımlılığında bireylerin zihinsel aktiviteleri ciddi 
oranda zarar görüyor. Yaşamı daha sığ ve iletişimi 
daha az kelimelerle sürdürmeye başlıyor. Algılama 
güçlükleri yaşanabiliyor.

8.Ahlaki ve manevi problemler: Aile yapısına 
uygun olmayan, dini ve manevi değerlerle çelişen 
yapıya sahip çok sayıda site mevcut.

ÖNERİLER

1.Yaratılış itibariyle insanın yüz yüze iletişime daha 
eğilimli olduğunu unutmamak lazım. Asla çocuk 
ve gençlerimizin günlük sanal ortamlarda kalma 
süreleri gerçek yaşamlarında insanlarla geçirdiği 
süreden fazla olmamalı.

2.Sportif ve sanatsal faaliyetler. Birçok spor 
dalı ve geleneksel ve modern sanat türleri var. 
Öğrencilerimizin her birinin bir spor bir de sanat-
sal faaliyeti olmalı.

3.Ailece yapılan aktiviteler. Öğrenciler anne-ba-
ba ve diğer aile fertleriyle beraber kitap okuma, 
birlikte ibadet etme ve gezi gibi çeşitli aktivi-
teleri gerçekleştirerek bir arada olma duygusunu 
geliştirmeli.

4.Kamu spotları hazırlanmalı. Gerek yazılı gerek 
görsel medyada teknoloji bağımlılığını tüm yön-
leriyle ele alan bilgilendirici ilanlar hazırlanmalı.

5.Öğrencilerin somut ve maddi hediyeler yerine soyut 
ve manevi hediyeler ile ödüllendirilmeleri gerekir. 
Ödül ve ceza kullanımında aileler para, teknolojik 
hediyeler yerine kitap, gezi gibi ödüller ve duygusal 
ödüller kullanmalı.

6.En önemlisi  model olmak. Önce ebeveyn ve 
önemli diğerlerinin teknoloji bağımlısı olmaması 
gerekir. Önce ebeveynler tableti veya akıllı telefonu 
bırakmalı, sonra çocuğundan bırakmasını istemelidir.

7.Son olarak biyolojik ebeveynlik önemli değil, 
önemli olan sosyal ve psikolojik anne-babalık. 
Yani çocuğumuzun bizim hanemize kayıtlı olması 
değil onunla ne kadar ilgilendiğimiz ve ona fiziksel 
değil duygusal olarak ne kadar sahip çıktığımız 
anne babalığın göstergesi.
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Türkiye’nin başarılı şirketi Türksat’ın Genel Müdürü Ensar Gül ile 
“Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri powered by Türksat” ve Türksat’ın   

gelecek hedeflerini konuştuk.
Türksat olarak 3 ana faaliyet alanımız var: Uydu operatörlüğü, kablo 
operatörlüğü ve bilişim hizmetlerimiz. Bunların yanında Coğrafi Bilgi 
Teknolojileri ve VSAT sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda da faali-
yetlerimiz ve ilişki içinde olduğumuz birçok firma var. Böyle bir etkin-
likle ekosistemimizde bulunan tüm firmaları bir araya getirmek ve bir 
sinerji ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyüklükte bir etkinliği düzen-
lerken uluslararası High Tech Port fuarlarını düzenleyen MÜSİAD’ı or-
tak olarak seçtik. Böylece MÜSİAD’ın uluslararası yatırımcı portföyün-
den de istifade etmeyi umuyoruz. 

“Uydu, Uzay ve Teknoloji Gün-
leri powered by Türksat” ilk defa 
bu yıl gerçekleşecek. Öncelikle bu 
etkinliği düzenleme fikrinin nasıl or-
taya çıktığını sormak istiyoruz. Bize 
kısaca bu etkinliğin düzenlenme süre-
cini anlatır mısınız? “Uydu, Uzay ve 
Teknoloji Günleri powered by Türksat 
etkinliği” ile neyi hedefliyorsunuz?

Prof.Dr.Ensar Gül:
 

 
 

Sektörde proje              
üreten ve talep eden tüm               

firmalarla iş birliği                                      
yapmaya devam edeceğiz.
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Dünya’nın önde gelen uydu                                                       
operatörlerinden biri olarak, Türksat’ın 
uydu ve uzay teknolojileriyle ilgili 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Etkinlik kapsamında, başta faaliyet 
alanlarımız olmak üzere, bilişim teknolo-
jileri alanında değerlendirilen konularda 
uzmanları, akademisyenleri, sektör tem-
silcilerini, yani tüm paydaşları bir araya 
getirmeyi amaçlıyoruz. Paralel konfe-
ranslar ile oturumlarda bilişim teknolo-
jilerindeki son gelişmeleri tartışacağız. 
Ayrıca, yurtdışından gelecek olan pa-
nelistlerin ve konuşmacıların da etkin-
likte yer alması öngörülüyor. Etkinlik ile 
bugüne kadar katılım sağladığımız etkin-
liklerde parça parça anlatılan ana faaliyet 
alanlarımızdaki (uydu, kablo, bilişim) 
projelerimiz toplu olarak katılımcılarla 
buluşmuş olacak. 

“Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri pow-
ered by Türksat” etkinliğinin Türkiye ve 
Türksat açısından önemi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Bildiğiniz üzere Türkiye’nin son 
yıllarda en çok üzerinde durulan devlet 
politikası, “millileştirme projeleri”dir. 
Yerli helikopter, yerli uçak, yerli füze 
ve e-Devlet Kapısı gibi önemli projel-
er… Bunlar arasında yer alan bir diğer 
proje ise, Türksat olarak bizim de dâhil 
olduğumuz Türksat 6A Milli Haberleşme 
Uydusu projesidir. 

Daha önce alçak yörünge uydusu olarak 
TÜBİTAK tarafından Göktürk uydusu 
yapılmıştı. Buna karşın, yerli kaynaklar 
kullanılarak üretilmiş bir haberleşme 
uydumuz yoktu. Ancak 2014 sonunda 
TÜBİTAK’la imzalanan protokolle 
birlikte milli uydumuz olan Türksat 
6A’nın da yapımına başlanmış oldu. Bu 
yıl Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı 
yapılan Kazan’daki TAI tesislerinde, 
USET’te (Uzay Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezi) Türksat 6A’nın yapım 
çalışmaları devam ediyor.

Bu etkinlikte milli uydu ekosisteminde 
yer alan tüm paydaşlar için (yüklenici, 
alt yüklenici ve alt yüklenici olma potan-
siyeli taşıyan şirketler) ayrılmış bir alan-
da milli uydu çalışmalarını duyurmak ve 
bu konuda bir farkındalık oluşturmak 
arzusundayız. 

Milli uydu projesinin yanı sıra, e-
Devlet Kapısı gibi başarılı olmuş ve 
vatandaşlarımız tarafından benimsenmiş 
bilişim projelerimizi de yurtdışından 
gelen misafirlerimize tanıtmayı ve 
pazarlamayı hedefliyoruz.

Fuarın önümüzdeki yıllarda da 
yapılması planlanıyor mu? 

Bu sorunun yanıtı tabii ki etkinlik 
sonrası alacağımız geri dönüşlerle il-
gili… Beklediğimiz ilgi ve sonuçlar elde 
edildiği takdirde etkinlik tekrar edebilir.

Türksat’ın bundan sonraki çalışmaları 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Türksat olarak yerli uydu projelerini 
ve başarılı bilişim projelerini lokomo-
tif olarak görüyoruz. Bundan sonraki 
dönemde çalışmalarımızın bu eksende 
devam edeceğini söyleyebiliriz. Söz ko-
nusu projeleri yürütürken de sektörde 
proje üreten ve talep eden tüm firmalarla 
iş birliği yapmaya devam edeceğiz.

2014 sonunda 
TÜBİTAK’la imzalanan 
protokolle birlikte milli 
uydumuz olan Türksat 

6A’nın da yapımına 
başlanmış oldu.

Ekosistemimizde bulunan 
tüm firmaları bir araya     

getirmek ve bir sinerji ortaya 
çıkarmayı hedefliyoruz. 
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ISIL KONTROL
Haberleşme uydularında ısıl kontrolün amacı uydularda yer alan      
elektronik ekipmanların uydunun görevi süresi boyunca güvenli 

sıcaklık aralıklarında çalışmasını sağlamasıdır. Ekipmanların       
ömürleri, çalışma sıcaklıklarına bağlıdır. Bu nedenle ekipmanların en 

iyi performanla çalışması ve ömürlerinin daha uzun olması için ısıl 
kontrol sisteme ihtiyaç vardır.  Isıl kontrol sistemi ile ekipmanların 

güvenli sıcaklık aralıklarında çalışması sağlanmaktadır.

Doç.Dr. Nedim SÖZBİR / Sakarya Üniversitesi, Türksat A.Ş.

HABERLEŞME UYDULARINDA

Uydu ısıl kontrol sistemlerinin ilk aşaması 
tasarımdır. Isıl tasarım ön tasarım göz-
den geçirme (PDR) ve kritik tasarım 

gözden geçirme (CDR) olarak  iki adımdan 
oluşur. Ön tasarım gözden geçirme aşamasında 
önem arzeden gereksinimler belirlenmeli ve ön 
tasarım yapılmalıdır. Ön tasarım gözden geçirme 
aşamasında (PDR), ısıl kontrol sistemini  sınırlayan 
başlıca faktörler;
i) ekipmanların üretmiş olduğu ısı , 
ii) ekipmanların minimum ve maksimum çalışma 
sıcaklıkları, 
iii) udunun ömrü boyunca hareketi ve 
iv) maksimum gerekli olan radyatör alanıdır. Kritik 
tasarım gözden geçirme aşamasında (CDR) detaylı 
olarak ısıl kontrol sistemin tasarımları yapılır. 
Bu aşamada mümkünse tasarım değişiklikleri 
yapılmamaya çalışılır. 

Uydu tasarımında  pasif ve aktif  ısıl kontrol siste-
mi kullanılır. Pasif ısıl kontrol sistemi, hareketli 
parçaları olmayan,  enerji tüketmeyen, yüzey özel-
likleri ve kaplama malzemeleri ile yapılmaktadır.  
Aktif ısıl kontrol sistemi enerjiye ihtiyaç duyan 
ve/veya hareketli parçalardan oluşmaktadır.  Pa-
sif ısıl kontrol sisteminde yaygın olarak kullanılan 
donanımlar  ısıl kontrol kaplamaları, çok katmanlı 
izolasyon malzemesi  (MLI), optik güneş reflektörü 
(OSR), sabit iletimli ısı boruları ve  radyatördür.  
Aktif ısıl kontrol sisteminde ise ısıtıcılar, çevrimli ısı 
boruları, ısı panjuru (louvers), termistörlerdir. Pasif 
ve aktif tasarımların seçiminde alt-sistem maliyeti, 
kontrol aralığı ve güvenilirlik önem arz etmektedir. 

Isıl tasarıma, önce ısıl analiz yapılarak başlanmakta 
daha sonra uygulanan testler ile bu tasarım 

doğrulanmaktadır. Isıl kontrol analizi uydunun 
farklı evrelerinde fonksiyonunu yerine getirecek 
şekilde yapılmaktadır. Bu evreler;
i)yerde depolama, 
ii)fırlatma, 
iii)transfer yörüngesi (TO) ve 
iv)dünya eş zamanlı yörünge(GEO)’dir. Farklı 
evrelerde, uydunun konfigürasyonuna göre farklı 
modeller kullanılarak ısıl analizler yapılır.Uydu 
analizleri uydunun en kritik durumları olan en 
sıcak ve en soğuk operasyon durumları göz önüne 
alınarak yapılır. Sıcak ve soğuk durum analizleri 
tahmin edilmiş sıcaklıklardaki üst ve alt sınırları 
tanımlamak için kabul edilirler. Sıcak ve soğuk 
durum analizleri uydunun bütün ekipmanları için 
gerçekleştirilir. Yörüngeden dolayı ısının atıldığı 
radyatör yüzeyleri önemli oranda güneş ışınımına 
maruz kaldıkları için, sıcak durum analizi söz ko-
nusudur. Soğuk durum güneş ışınımın olmadığı 
durum için hesaplanmış en düşük sıcaklıktaki so-
nucu vermesi için seçilir. Uydunun ısıl analizinde 
optik güneş reflektörlere ait thermo-optik değerler 
önemlidir.  Bu nedenle seçilecek olan optik güneş 
reflektörü, düşük yüzey soğurulma (α) ve yüksek 
yayınlama (ε) değerlerine uygun seçilir. Işınım 
alanların boyutlandırılması maksimum ısı trans-
feri, maksimum güneş ışınım ömür sonu termo-
optik özellikler gibi en kötü durumlar göz önüne 
alınarak yapılır. Isıl kontrol sistem analizlerinde 
uyduların ısıl analizlerinin yapılması için yazılım 
programları kullanılır. Alçak yörünge uyduların 
ısıl analizlerinde doğrudan gelen güneş ısı yükü, 
dünyadan yansıyarak gelen (albedo) ısı yükü ve 
doğrudan dünyadan yayılan kızılötesi ısı yükü 
göz önüne alınır. Yerle dönen uyduların ısıl ana-
lizlerinde sadece güneşten gelen ısı yükü dikkate 
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alınır. Uydu ısıl tasarımı uydu çalışma koşullarının 
benzetiminin zorluğu ve maliyeti nedeniyle daha 
çok bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu nedenle 
matematiksel modelleme uyduların tasarımı için 
büyük önem taşımaktadır. Matematiksel modelle-
mede enerjinin korunumu göz önüne alınmaktadır. 
Buna göre uyduyu oluşturan ekipmanların 
sıcaklıklarının hesaplanmasında her bir ekipman 
için enerjinin korunumu göz önüne alınarak enerji 
denklemi yazılır. Bu denklem iletim, ışınım terim-
leri ve sınır şartlar (albedo, güneş, dünya ışınımı) 
ile  oluşur. Burada, ısıl bağlantılar (couplings), alan, 
güneş soğurulma (α) ve yayınlama katsayıları (ε) 
belirlenerek, elektronik elemanların ürettiği ısı 
ve dışarıdan uyduya gelen ısının bilinmesi ile bu 
denklem (enerji) çözülerek sıcaklıklar bulunur. 
Yapılan ısıl analizler sonucunda uyduda yer alan 
elektronik elemanların sıcak ve soğuk durumlar 
için sıcaklıkları hesaplanır. Parametrik yanlışlıkların 
hesaplanmasında uzay araçları için hazırlanan stan-
dartlar kullanılmaktadır. 

Uyduların uzayda içinde bulunacağı çevresel 
koşulları yerde tam anlamıyla sağlamak için testler 
uydu montaj entegrasyon ve test (UMET) merke-
zinde yapılmaktadır. Uydularda ısıl testler, ısıl ana-
lizlerden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve 
tasarlanan uydunun tasarımlarının doğrulanması 
için yapılır.  Bir uydu sisteminde ısıl testleri, ekip-
man, alt-sistem ve sistem seviyesinde yapılmaktadır. 
Uydunun sistem seviyesindeki testleri ısıl vakum 
odasında ısıl denge testi (thermal balance test-TBT) 
ve ısıl döngü testi (thermal cycle test-TCT) olarak 
iki aşamada gerçekleştirilir. Isıl denge testindeki 
amaç matematik modelleme kullanılarak elde edilen 
sıcaklık değerlerinin karşılaştırılmasıdır. Isıl denge 
testi 3 aşamada yapılmaktadır. İlk aşaması olan E1 

evresinde faydalı yük ekipmanları tamamen kapalı, 
platformu oluşturan ekipmanlar ile telemetri 
komut ve mesafelendirme (TTC) ekipmanları 
çalışır, uydu üzerinde bulunan ısıtıcılar ise açık 
durumda test yapılmaktadır. İkinci aşama olan E2 
evresinde E1 evresinden farklı olarak faydalı yük 
ekipmanlar yüksüz durumda ve ısıtıcılar kapalı du-
rumda test yapılmaktadır. Üçüncü aşama olan E3 
evresinde E1 evresinden farklı olarak faydalı yük 
ekipmanlar tam yüklü ve ısıtıcılar kapalı durum-
da test yapılmaktadır.  Isıl döngü testi uyduda yer 
alan ekipmanların vakum odasında ekipmanların 
çalışma sınır sıcaklık şartlarına maruz bırakılıp 
performasının kontrol edilmesi için yapılmaktadır. 
Isıl döngü testi sıcak durum, soğuk durum ve 
çok soğuk durumları için yapılmaktadır. Toplam 
sıcak durum ve soğuk durum sayısı her uydu için 
farklı sayıda olmaktadır. Uyduların ısıl vakum 
odalarında kalış sürelerinin uzunluğu  tekrarlanan 
sıcak durum ve soğuk durum sayısına bağlı olarak 
değişmektedir. 

Uydularda ısıl kontrol sistemi tasarım, analiz ve test 
aşamalarından oluşmaktadır. Bir uydunun üzerin-
de bulunan ekipmanların güvenilir sıcaklıklarda 
çalışmaları için ısıl kontrol sistemini oluşturan bu 
üç aşamanın uygulanması gerekmektedir. Tasarımı 
iyi yapılan bir uydunun analiz sonuçları gerçeğe 
uygun olacak ve ısıl testlerin daha kısa sürede 
tamamlanmasını sağlayacaktır. Uydularda yer alan 
ekipmanların  güvenli çalışması için ısı kontrol 
sisteminin büyük önemi vardır. Bu nedenle ısıl 
kontrolün uygun bir şekilde yapılması gerekmek-
tedir. Ekipmanların güvenilir aralıkta çalışmasını 
sağlamak gerekmektedir. Çalışma sıcaklık aralıkları 
aşılırsa, ekipmanların performansı azalacak ve kısa 
zamanda bozularak görevini yerine getiremeyecektir.
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4K TV terimini son zamanlarda çok duyar olduk. Bunun hemen 
arkasından UHD (Ultra High Defination) karşımıza çıkıverdi. 

Kullanıcılar arasında ve satış kanallarında bu iki terim birbirine 
eş değer gibi görülebilir ancak kolayca fark edemesek de aslında 
aralarında farklılıklar mevcut. Akıllardaki kavram kargaşasını 

ortadan kaldırmak için bu yazımızda 4K ve UHD’nin ne olduğunu 
ve aralarındaki farklılıkları inceleyeceğiz.

UHD sistemi mevcut TV ya da tabletler 
gibi kullanıcı elektroniğine yönelik bir 
ekran ve yayın standardıdır. Bunun 

yanında 4K TV’lerin ekran oranı ise aslında pro-
fesyonel prodüksiyon ve sinema standardı referans 
alınarak hazırlanmıştır. 4K (Uluslar arası forum-
larda 2160p olarak da geçer) temelde çözünürlüğü 
ifade ediyormuş gibi görünse de, beraberinde 
içeriğin nasıl kodlanacağını da belirliyor. 

4K sistemi alışılagelmiş FullHD’nin 4 katı pik-
sele sahip olarak bilinse de aslında ilk farklılık 
burada ortaya çıkıyor; 4K’nın çözünürlüğü 4096 
x 2160 iken, UHD’nin çözünürlüğü 3840 x 2160. 
Yani 4K UHD’ye göre yatayda 256 piksel daha 

fazla. Basit bir matematiksel işlem ile 4K 1,9:1 
ekran oranındayken UHD’nin ekranının 1,78:1 
oranında olduğunu hesaplayabiliriz. Günümüzde 
kullanılan 16:9 formatındaki yayınlarımızın da 
1,78:1 oranında olduğunu düşünürsek 4K’nın 
alışılagelmiş ekran oranından ziyade sinema 
ölçülerini referans aldığını söyleyebiliriz. Ancak 
piyasada 4K olarak satılan birçok televizyonun 
3840 x 2160 piksel yani UHD çözünürlüğünde 
olduğunu belirtmek gerek. Çözünürlükle ilgili ek 
olarak bilinmesi gereken önemli bir bilgi de UHD 
standardının 4K’yı olduğu gibi 8K’yı (7860 x 4320 
piksel) da kapsadığı. Yani UHD olarak adlandırılan 
bir televizyon 4K olduğu gibi 8K çözünürlükte de 
olabilir ya da 8K sistemini destekleyebilir.

Orhan ŞENER / ÖZAK ELEKTRONİK
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Bahsettiğimiz gibi 4K sadece çözünürlükle ve 
içeriğin nasıl kodlanacağıyla ilgiliyken UHD 
standardı buna ek olarak kontrast, frame rate 
(birim zamandaki yenilenen resim karesi) ve renk 
unsurlarını da içeriyor. UHD kontrast değerleri 
karanlık-aydınlık geçişlerinde iyi kabul edilebile-
cek bir netlik sunuyor. Özellikle ışık değerlerinin 
yüksek olduğu güneşli veya karlı çekimlerde bu 
fark net olarak ortaya çıkabiliyor.

UHD standardı frame rate (birim zamandaki ye-
nilenen resim karesi) konusunda da fark yaratıyor. 
Full HD TV ve yayınlarda 24 fps yani saniyede 
24 resim karesinin geçişini standart olarak kabul 
edilirken UHD 50-60 fps’yi standartlaştırıyor ki 
bu da bizlere çok daha akıcı bir görüntü vaat edi-
yor. UHD çıtayı bir adım daha yukarıya yani üst 
sınırı 120 fps’ye çıkartarak özellikle ağır çekim 
gösterimlerde iyi bir netlik sunuyor. Tabiî ki bu-
rada belirleyici faktör televizyonlarda HDMI 2.0 
standardının kullanılıyor olması. Son kullanıcıların 
da net ve akıcı bir görüntü yakalayabilmesi için 
televizyonlarıyla UHD donanımları arasında 
HDMI 2.0 destekli kablolar kullanması gerekiyor.

Renk faktörü de UHD’nin ayırt edici özellikle-
rinden bir diğeri. Full HD’de “parlak renkler” 
tanımlaması yapılırken UHD “gerçek renkler” 
ifadesini kullanıyor. Full HD’de yazılım desteğiyle 
renklerin daha parlak ve olağandan daha canlı 
gösterilmeye çalışılması aslında bizi biraz 
gerçekliğin dışına itmişti. UHD standardı yüksek 
çözünürlük ve yüksek kontrastla beraber gerçek 
renkleri sunup resim kalitesini doğal görünümüyle 
önümüze koyuyor.

Sonuç olarak, sinema standardı referans alınarak 
hazırlanan ve yüksek çözünürlükle yola çıkmış 
olan 4K; kısa bir zaman içerisinde günümüz gerçeği 
olan 16:9 ekran oranına dönüştürülerek yüksek 
kontrast, hızlı frame rate ve gerçek renklerin de 
dahil olmasıyla UHD’ye evrilmiş ve günümüzün 
yayın teknolojisinde baş köşeye yerleşmiştir.

UHD
Çözünürlük

3840 x 2160
7860 x 4320

Kontrast Renk

Frame 
Rate

Çözünürlük

4096 x 2160 4K

Kontrast Renk

Frame 
Rate
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Adem SERTTAŞ / VSAT Haberleşme Sanayi 

Önceliklikle VSAT Nedir Nasıl Çalışır?

VSAT, (Very Small Aperture Terminal) uy-
gun küçük çapta çanak anten üzerinden elek-
tronik cıhazlar kullanılarak haberleşme ağları 
oluşturmakta kullanılan teknolojidir.

VSAT Haberleşme cıhazları uydularındaki 
yansıltıcıları transponder kullanarak ana bir istas-
yon HUB üzerinden merkezle veya birbirleriyle 
tek veya iki yönlü olmak üzere ses, data, görüntü 
aktarımlarını  ve iletişimlerini sağlar.

VSAT terminalleri point  to  point  (noktadan nokta-
ya)  ya da point  to  multipoint  (noktadan çok nokta-
ya)  haberleşme için kullanılan uydu terminalleridir.

Bu terminaller ile farklı coğrafi konumlardaki ista-
syonlar arasında ses, data, video taşınabilmektedir.
Anten boyutları   74, 90, 120 ve 240 cm çapları 
arasında şirketler karasal sistemin ulaşamadığı 
maden ocakları, rüzgar enerji santralleri, balık 
çiftlikleri, tavuk çiftlikleri, internet sorunu olan 
tüm şirketler bile yedekleme olarak tercih edebilir-
ler. Deniz  üzerinde  bulunan petrol rafinerisinde, 
kıtalar arası  yolculuk eden gemilerde, mobil canlı 
yayın araçlar üzerinde ya da kırsal bir alanda baraj 
şantiyesinde kullanabilirler.

VSAT terminal   sistemi ihtiyaçlarına göre farklı 
network   tasarımlarına onay vermektedir.En 
önemli avantajlarının da aşağıdaki maddelerde ön 
plana çıktığını görürüz.

nTek bir network üzerinden çift yönlü ses, data ve 
video aktarımı,

nKolay ve kısa sürede kurulum (2.4 metrelik bir 
antenin kurulması ve devreye alınması 2-3 gün 
gibi bir süre almaktadır.

nNetwork rahatlıkla genişletilebilir. Coğrafi 
nedenlerden dolayı altyapının olmadığı yerlerde 
düşünülebilecek en pratik çözümdür.

nYeni lokasyon ekleme maliyetinin düşük olması.

nHaberleşme sistemlerinden beklenen en 
önemli parametrelerden biri olan “Availability” 
(Kullanılabilirlik) oranının  %99.5-%99.9 gibi ol-
dukça yüksek bir  seviyede olması. 

Band genişliğinin lokasyonlar arasında istendiği 
gibi dağıtılmasına olanak tanıması

“VSAT” sistemleri araştırılırken genellikle kara-
sal hatlarla kıyaslanmaktadırlar. Aslında bu çok 
doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü; karasal hatlar 
ile VSAT terminalleri ya da   diğer uydu sistem-
leri genel hatlarıyla bakıldığında aynı işi yapıyor 
gözükseler de kullanıcı profili ve ihtiyaçları 
açısından bakıldıklarında birbirlerinin yerlerini 
tutamazlar. Örneğin; Kırsal bir kesimde iletişim 
(Telefon,data,fax,video) için hiçbir altyapısı ol-
mayan şantiyenin, merkez ofisi ile haberleşmesi 

Günümüz teknolojisi gün geçtikçe iletişim ve 
haberleşme konusunda oldukça hızla yayılmaktadır.  

Uydu üzerinden internet, yaygın olarak resmi 
kurumlar ve askeri güvenlik hizmetleri amacıyla 

kullanılmaktadır. Ku band  VSAT  üzerinden 
Türksat’tan hizmet almaktadırlar.
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için kullanılan VSAT sisteminin maliyetini ve 
sağladığı kapasiteyi, şehir merkezindeki bir karasal 
yapı ile mukayese etmek çok doğru sonuçlar ver-
meyecektir. Uydu haberleşme sistemleri karasal 
hatlara alternatif olabilirler, ancak birebir rakip 
olmamalıdırlar. Kullanım alanları ve elde edilen 
faydalar birbirlerinden farklıdır.

VSAT  sistemlerinin, özel şirketler için en büyük 
avantajlarından bir tanesi, kendi networkleri üze-
rinde tam bir kontrole sahip olmalarıdır.   Diğer 
özel şirketlerden ya da kullanıcılardan bağımsız 
bir şekilde networkleri üzerinde istedikleri düzen-
lemeleri yapabilecek esnekliğe sahiptirler. Ellerin-
de tuttukları band genişliğini, istasyonlar arasında 
istedikleri gibi dağıtabilir, önemli gördükleri istas-
yonlar için sabit kapasite atayabilir, yeni istasyon 
kurulumu talep edebilirler.

Az önce VSAT terminalleri için farklı network 
yapılarından bahsettim. VSAT terminalleri üre-
tici firmalara göre değişen çalışma prensiplerine 
sahiptir. Tüm istasyonların merkezi bir yer istas-
yonu (HUB) üzerinden haberleştikleri (star yapı) 
ya da merkezi yer istasyonu olmadan (HUBLESS) 
doğrudan kendi aralarında da iletişime geçebilirler.

Networkünde bulunan tüm kullanıcıların inter-
nete erişmesi network operasyon merkezinde noc 
bulunan merkezi bir uydu yer istasyonu üzerinden 
gerçekleşir.

VSAT kullanıcıları uydu üzerinden merkezi uydu 
yer istasyonuna ulaştıktan sonra merkezi uydu yer 
istasyonu altyapısında bulunan ağ cıhazları üze-
rinden internete çıkarlar.

VSAT Kurulum Alanları

VSAT’lar günümüzde çok geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. Kurulum için uydu kapsama 
alanı ve doğru hesaplama yeterlidir. Uydu kapsa-
ma alanının olduğu her yerde, yeni bir istasyon 
kurulabilir ve çok kısa sürede sisteme dahil edi-
lebilir.VSAT  sistemlerine bakıldığında Indoor 
(içbirim) ve outdoor(dışbirim) ekipmanlarından 
oluştuğunu görürüz. Çanak anten, LNB, Tran-
sciever gibi dış birimler ile uydumodem, voice 
cihazları gibi iç birimler mevcuttur.

VSAT Monitoring (İzleme)

VSAT  sistemlerinin operasyonu merkezi yer 
istasyonundan ya da sisteme dahil olan mas-
ter bir istasyon tarafından yapılır. Sistemdeki 
tüm istasyonların uydu kesimi ile ilgili parame-
treleri çeşitli yazılımlar ile takip edilir. Uzaktan 
müdahaleler ya da otomatik ayarlar ile sistem 
performansı sürekli üst seviyelerde tutulur. 
VSAT sistemlerinde son kullanıcı ile merkez 
ofis arasında tek bir servis sağlayıcı olduğu için 
güncellemeler, yeni eklemeler, arıza tespiti ve 
arızanın giderilmesi süreçleri çok kısa sürelerde 
çözümlenebilmektedir.
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Gömülü elektronik devreler ve bunların koşturulduğu işletim 
sistemleri devamlı gelişmektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak gömülü 
devrelerin işlemci güçleri artmakta, kullanılan işletim sistemlerinin 

fonksiyonları hızlanmaktadır. Sonuç olarak  duyu organlarımızı     
doyurucu nitelikte düşük maliyetli multimedya ve haberleşme   

çözümleri sunulmaktadır.

Yard.Doç.Dr. Serkan AYDIN / Marmara Üniversitesi

Gömülü
Elektronik Devreler

ve Haberleşme
Cihazları



www.dijitalyasam.org 27

MAKALE

makinelerin işleyişinin kontrolünü çok rahat yapa-
bilecek bir seviyededir. Güçlü işlemci için lisansla-
ma yapılarak üretim başına 0,3$ seviyelerinde telif 
ödenmektedir. Bu tür gömülü elektronik devre-
lerin her kurum veya kuruluş tarafından  kendine 
özgü tasarlanıp patenti alınabilir ve millileştirebilir.  
İşlemci bağımsız platformların geliştirilmesi de söz 
konusudur. Yalnız güncel sistemlerde kullanılan 
işlemciler düşük maliyetli ve hızlı  çalışan RISC 
işlemcileri olduğundan işlemci üretimi üzerine 
çalışmaların yapılması ve rekabet edebilecek işlemci 
tasarımların geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Özellikle Türkiye’de milli bir elektronik kartın 
üretilerek iktisadi olabilecek lisanslı bir işlemci 
ile daha sonra da yerli bir işlemci tasarımıyla 
kullanılması ülkenin teknolojik altyapısına 
ve  ekonomisine katkı sağlayacaktır. Seri üre-
tim teknolojileri hızlandıkça  ve rekabetçi ortam 
büyüdükçe “all-in-one” (hepsi içinde) diye tabir 
ettiğimiz yapılar artacaktır. Gerektiği yerde ham-
lelerini düzgün yapan gelişmiş ülkelerin gelecekte 
kendi menşeili herhangi bir elektronik cihazı 
incelendiğinde üzerinden sadece kendi milli gö-
mülü sisteminin çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. 
Bu durum yetiştirilen teknisyen ve mühendislerin 
daha kısa sürede çözüm üretmesini  sağlamakla 
birlikte donanım ve yazılım bağımlılığını ortadan 
kaldırarak herhangi bir donanımın rahatlıkla milli 
sistemlere uyarlanmasını sağlayacaktır. 

Günümüzdeki gömülü  devrelerle sunulan 
elektronik sistemlerin şuanki gücünü  
10 yıl önce izah etmeye çalışsaydık  her-

halde bu duruma geleceğini çok az kişi tahmin 
edebilirdi. İngiltere’de eğitim amaçlı olarak okul 
çağındaki çocukların programlama kabiliyetlerini 
geliştirmek için fonlanan gömülü elektronik devre 
projesinin 2013 yılında bir fabrikadaki üretim 
videosu incelendiğinde büyük bir firmanın seri 
üretimini bu işe ayırdığı izlenmekte ve gelecek 
nesillerin bilgisayar programlamayı öğrenmesinin 
önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca bu devre-
den tüm dünyada günde 11 bin adet ünitenin 
işlenerek üretildiğinin beyan edilmesi dikkat                              
çeken diğer bir noktadır. (https://www.youtube.
com/watch?v=Tza6Hl8wSJ0 )

Gömülü elektronik devreler günümüzde modem-
lerle birleştiğinde telefon, tuner ile birleştiğinde 
DVB/T-S-C yayın alıcısı, GPS ile birleştiğinde na-
vigasyon, ethernet kartı ile birleştiğinde ise IPTV 
cihazı olabilmektedir. Burada insan etkileşimini 
sağlamak için gerekli olan ise ekran panelidir. 
Şuanki teknoloji gömülü elektronik devrenin iyi 
bir işletim sistemiyle koşturularak etkili bir işlemci 
ile hafıza elemanı kullanılıp malzemeye uygun 
görüntüleme ve haberleşme işlemlerinin hızlı 
yapılması üzerine geliştirilmektedir. İşlem gücü 
arttıkça ekran kaliteleri ve işlenen datanın bant 
genişliği artmakta karşımıza  mobil haberleşmede 
4G-5G yayıncılıkta ise 4K-5K-8K diye tabir edi-
len yüksek yoğunluklu teknolojilerin kısaltmaları 
çıkmaktadır. 

Gömülü sistemlerde gerçek zamanlı, açık kaynak 
kodlu ve ticari amaçlı geliştirilen işletim sistem-
leri kullanılmaktadır. Elektronik üretimin gömülü 
sistem üzerinden yürüyeceğinin farkına varan 
firmalar çoğu açık kaynak kodlu işletim sistem-
lerinin geliştirmesine katkıda bulunmakta ve hat-
ta bu işletim sistemlerini satın almaktadır. 

Şuan piyasada bulunabilecek en düşük fiyatlı gö-
mülü sistemin işlem gücü beyaz eşya ve endüstriyel 
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İnovasyon departmanı bir şirketin en önemli 
ve stratejik departmanıdır. Çünkü rakipleri ile 
olan yarışı ve sektöründeki gelişmeleri takip 

edebilmek, sorunlara inovatif çözümler ürete-
bilmek artık çağımızın olmazsa olmazlarından. 
İnovasyon sürdürülebilir bir sisteme oturtulamaz-
sa gelip geçici bir iniş çıkış çizgisinden öteye gide-
mez. Fakat ciddi anlamda yönetim desteği ile 
oluşturulmuş bir inovasyon departmanı her zaman 
şirketin karlılığını ve değerini artıracaktır. Yeni-
liklere açık olmak ve takip etmek ne kadar önemli 
ise bu yenilikleri uygulamak ve hayata geçirmek de 
o kadar önemlidir. İnovasyon departmanı şirketin 
sürekli yükselişte kalmasını sağlar ve aynı zaman-
da yeni ürünler, uygulamalar, stratejiler, pazarlama 
- satış politikaları ve değerler yaratarak, sektörde 
rakiplerinden geri kalmayan, hep ileriyi hedefle-
yen, vizyon sahibi şirket imajını güçlendirir. 
Karlılık önemlidir, ama süreklilik daha da önem-
lidir. Bu sebeple inovasyon departmanı, süreklilik 
söz konusu olduğunda her zaman ön plana çıkacak 
gözde departmanlar arasında olacaktır. Müşteri 
tutundurma çalışmaları, müşteri memnuniyeti, 
çalışan motivasyonu, Ar-Ge, işletmenin sürekliliği, 
karlılık gibi konular söz konusu olduğu durum-
larda da inovasyon departmanı devreye girecektir. 
İnovasyonu anlayan, öneminin farkında olan ve 
destekleyen bir üst yönetim kadrosu başarılarla 
dolu çalışmaların meyvesini ilk yıldan sonra ye-
meye başlayacaktır.

İnovasyon Departmanı Kurmak İçin Ne Gerekli?

Şirket üst yönetiminin destekliyor olması, proje-
nin başarısı için çok önemlidir. İlk önce inovasyon 
portalı ile çalışanlar bilinçlendirilmeli. Sonuçta bu 
departman hem bu portalı besleyecek, hem ino-
vasyon kültürünü aşılayacak, hem de kurum içi 
inovasyon yarışmaları düzenleyecek ve çalışanlara 
feedbackler verecek. İnovasyon departmanı için 
bu portalın değeri çok yüksektir. Çünkü bütün 
iletişimini bu portal üzerinden yaparak her çalışana 
temas edebilecek. Hatta İK ile entegrasyon yapılarak 
çalışanların fikir girişi yapması sağlanacak ve bu 
sayede artı sicil verilerek ödüllendirilecek.

2006 yılında inovasyon ile tanıştığımda, artık kurumsal her şirketin 
inovasyon departmanı olacak demiştim de kimse inanmamıştı. 

Şimdi ise görüyorum ki inovasyonun önemini anlayan her                              
kurumsal şirket bir şeyler yapmak için çalışmalar planlıyor, inovasyon 

etkinlikleri, inovasyon yarışmaları, inovasyon portalı ve nihayet                              
inovasyon departmanı.

departmanı kurmak neden önemli?

Mehmet Gökhan KARATOY
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İnovasyon Departmanının Görevleri Nelerdir?

1.Araştırma yapacak, kendi sektöründe Türkiye’de 
ve dünyada olup bitenleri araştırırken bir taraftan 
da inovasyon sistemi tarafında ne gibi gelişmeler 
oluyor sürekli takip edecek.
2.İnovasyon portalını güncel tutacak ve sürekli 
kitap tavsiyesi, makaleler, Türkiye’den ve dünyadan 
örnekler ile besleyecek. 
3.Portalı, maksimum çalışan yararına uygun hale 
getirmek için gerekirse e-learning eğitimler koyacak.
4.Çalışanları bilgilendirecek ve en uygun eğitim 
programını planlayarak eğitim verecek.
5.Kurum içi inovasyon yarışması düzenleyecek.
6.Tüm müşterilerine ve herkese açık inovasyon 
yarışması düzenleyecek.
7.Fikirleri ve projeleri değerlendirecek ve üst 
yönetime sunmadan önce ilgili departmanlardan 
yapılabilirliğini sorgulayacak.
8. Fikir girişi yapan çalışanlara feedback verecek ve 
ödüllendirecek.
9.Kurum içi faydasını belirlemek için ölçümleme 
yapacak ve sonuçları raporlayacak.
10.Kurumun inovatif yüzünü sosyal ve dijital mec-
ralarda göstermek için PR çalışmalarına destek ve-
recek.
11.Rakipleri analiz ederek onların önüne geçe-
bilmek için eksik noktaları belirleyip çalışanları 
motive edecek ve eksik noktalara çözüm üretecek 
projeler için uygulamalar başlatacak.
12.Kurumun bu çalışmalarını global yarışmalara 
taşıyarak ses getirecek çalışmalar planlayacak.
13.Kurum ve müşteriler arasında sempati yarata-
cak. Belki şimdi belki gelecekte olacak müşteri 
profili olan genç segmente dokunması gerekecek. 
Üniversitelerde kurum içi inovasyon etkinliklerini 
anlatacak ve gerekirse konferans ve eğitimlerde 
sunumlar yapacak.

İnovasyon Departmanı Yöneticisi ve Çalışanları 
Nasıl Olmalı?

Öncelikle liderlik vasıflarına sahip ve Y jeneras-
yona uyum sağlayabilecek bir yönetici olmalıdır. 
Fikirleri, çalışmaları dinleyen, çalışanları motive 
eden, sosyal yönü kuvvetli ve ekip çalışmalarının 
sinerjisine inanan bir yönetici olmalıdır. Çalışanlar 
ise kesinlikle analitik düşünebilen ve düşünceleri 
sentezleyebilen yapıda, araştırma yönü kuvvetli 
olmalıdır. İnovasyon konusuna meraklı veya en az 
birkaç inovasyon yarışmasına katılmış olmalıdır. 
Tabii ki inovasyon ödülleri olan bir çalışan çok 
daha faydalı olacaktır. İnovasyonu yaşamış, okul 
hayatında ve iş hayatında uygulayarak ödül almış 
bir çalışan daha faydalı olacaktır. İnovasyon ko-
nusundaki eğitimlere açık ve aynı zamanda eğitim 
verebilecek seviyede olmalıdır.

Genel Çalışan Özellikleri;

nDüşünceleri Sentezleyebilme Yeteneği
nBüyük Resmi Görebilme Yeteneği
nHer İş İçin Farklı Zihinsel Model Kullanma
nFarklı Strateji ve Politikaları, Aynı Konu İçinde 
Aktif Tutabilme Becerisi
nÇeşitli Çalışma Ortamlarına Uyum Sağlayabilen
nDeğer Yaratan, Çağın ve Teknolojinin Takipçisi
nKeskin ve Pratik Zekâlı, Sezgileri Kuvvetli

İnovasyona olan merakım, bu konuda yaptığım 
araştırmalar, aldığım eğitimler ve inovasyon 
yarışması ve başarılarım sayesinde, birçok ku-
rumsal şirketi inceleme, yöneticileri ile tanışma 
ve sistemlerini tanıma fırsatım oldu. Dünya gene-
lindeki liderler ile görüşmelerimde ise bildiğimiz 
pazarlama ve şirket yönetim politikalarının tama-
men inovasyonun da içinde bulunduğu bir sistem 
ile yapılandırıldığını gördüm. İnovasyon artık 
dünyanın dilinde olan ve global şirketlerin ge-
lecek yüzyılı planlarken sistemlerine dahil ettikleri 
önemli bir oluşumdur. Ülkemizdeki kurum-
sal şirketlerin, mevcut yapılarını tekrar gözden 
geçirip, inovasyon departmanı olmayan kurum-
sal şirketlerin bir an önce oluşturması gerektiği 
düşüncesindeyim. KOBİ’lerin de yükseliş ve 
global hedefleri varsa, inovasyon departmanı 
oluşturmalarını ısrarla öneriyorum. İnanıyorum 
ki böyle bir sistem oluşturmuş ve şirket politikası 
içine inovasyonu dahil etmiş kurumlar asla zarar 
etmeyecek ve olası krizlerde daha esnek olarak 
hızlı çözümler üretebileceklerdir.

Kaynak: www.icerikfabrikasi.com
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Hepinizin de takip ettiği gibi, animasyon videolar teknolojinin de         
ilerlemesiyle hayatımızda etkin bir şekilde rol almaya başladı. Önceleri 

eğlence amacıyla kullanılan animasyonlar, şirketlerin bu gücü fark       
etmesiyle kurumsal reklamlarda da kullanılır oldular. Bu şekilde hem 

hizmetlerini tanıtıp hem de sıkıcı reklamlardan sıyrılarak reklamlarını 
daha izlenebilir hale getirdiler. Çizginin sunduğu sınırsız imkan ile  

hayal gücünün zirvelerine tırmanarak hedefi 12’den vurmak kolaylaştı...

Cem BİLGE / 3X STUDIO

Animasyonların reklamın yanında şirketler 
için farklı kullanım alanları da mevcut. Size 
bu konuyu 4 başlıkla açıklayayım. Önce-

likle ürün ve hizmetlerin özellikleri, çözümleri ve 
katma değerlerini anlatmak amacıyla  Storybased 
(hikaye tabanlı) video şablonuna uygun şekilde 
hazırlanan videolar oldukça faydalı. Bu çalışmalar 
40 ile 60 saniye konuyla ilgili bir kurgu olup hem 
hedef kitlenizin empati kurarak ihtiyaçlarını 
keşfetmesini sağlıyor, hem de bu keşfin hemen 
akabinde çözümü sizin ürün ve hizmetlerinizde 
bulacağını öğreniyor.  

Sık karşılaştığımız bir diğer kullanım şekli, 
şirketlerin iç yapılarına yönelik dönemlik 
raporlamalar ve analizleri alışılagelmiş sıkıcı 
şablonlarından çıkarıp, canlı, kolay anlaşılır ve 
tablet hale getiren infografik videolar.

Üçüncü olarak; mobil uygulamalar ve 
iş odaklı programlar için kullanma 
kılavuzu yerine kullanılan  vi-
deolar, son dönemde özellikle 
talep aldığımız video türleri. 
Bu videolar ile, öne çıkarmak 
istediğiniz özelikleri adım 
adım anlatabiliyorsunuz. 
Böylece hem kullanıcı 
sorularına cevap verme 
iş yükünden kurtuluyor, 
hem de kullanıcı mem-
nuniyetini üst seviyelere 
çıkarıyorsunuz. Üstelik po-
tansiyel ekran ve fonksiyon 
değişimlerinde içerikler 
kolayca güncellenebiliyor.

Son başlık ise kurum içi iletişimde, kurumsal 
hassasiyet bildirimleri ve genel duyuru içerikleri-
ni konu alan, employer branding kavramını 
da güçlendiren animasyon videolar. Örneğin 
“Sosyal Medya Kullanımı” konulu bir video 
çalışmasıyla bir çalışanın gerek kişisel gerek 
şirket itibarına yönelik dikkat etmesi gereken-
leri anlatarak,  potansiyel pek çok riskin önüne                                     
kolayca geçebiliyoruz. 

Bu dört başlığa ek olarak animasyon videoların, 
markaların ilgisini çeken kocaman bir faydası 
daha var. Arama motorları, animasyon videoları 
çok seviyor. Herhangi bir konuda hazırlayacağımız 
bir animasyon video, arama sonuçlarında  kısa 
zamanda ilk sayfada, hatta ilk sırada çıkabiliyor. 
Tam anlamıyla bir katma değer.
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Gerçek Çekim

Gerçek kusurludur ama bu çok da önemli 
değil. Animasyon videolarda her bir pikseli biz 
yarattığımız için, izleyenin dikkatini tam olarak 
nereye çekmek istiyorsak, oraya çekebiliyoruz. 
Ona ne söylemek istersek, yalnızca onu söyleye-
biliyoruz. Animasyon videolar statik içerikler 
değiller. İçerikte değiştirmek istediğiniz sayılar, 
kelimeler hatta görseller için yapmamız gereken, 
kaynak dosya dediğimiz proje dosyasını açmak ve 
dakikalar içerisinde değiştirmek. İşte karşınızda 
güncel, yeni bir video. Bir önemli fark daha var. 
Animasyon videolar dijital dünya doğumlular. 
Dijital dünya onları iyi tanıyor. Dolayısıyla online 
mecralarda çok daha hızlı yükleniyorlar, trendler 
ve çok daha hızlı paylaşılıyorlar.

Animasyon videoların “eğlenceli içerik” gibi bir 
algısı var. Bir şirketin kurumsal dili, animasyon 
videolarda hassasiyetlerini koruyabiliyor mu? 
Bu sık karşılaştığımız, kısa ömürlü bir kaygı.              
Animasyon videoları tamamen dijital ortamda, 
sıfırdan yarattığımız için, ciddi ve sempatik dili, 
kurumsal ve gayri resmi bir dili, hoparlörünüzün 
sesini ayarlamanız gibi kolayca ayarlayabiliyor-
uz. Müşterilerimizin en çok hoşuna giden ani-
masyon video özelliklerinden biri de bu. Her şey 
kontrolünüz altında. Kurumsal şirketler tam da 
istedikleri tonda bir iletişim çalışmasını, nasıl bu 
kadar kolay yapabildiklerine inanamıyorlar.

Şirketler ürün ve hizmetlerini hedef        
kitlelerine video ile anlatırken nelere                   
dikkat etmeliler?

Bir animasyon video çalışmasının amacı, hedef 
kitlesi, hedef kitlesinden beklentisi, var olacağı 
mecra, anlatacağı ürün ve hizmetin öne çıkan 
faydaları, katma değerleri... Tüm bu başlıkların 
ayrı ayrı en baştan belirlenmesi hayati önem 
taşıyor. Strateji oluştuktan sonra, videonun 
tasarım ve teknik süreçlerinin uzman bir ekiple 
yapılması da bir o kadar önemli. A/B testi, dikkat 
konulu bilimsel araştırma tutarlılığı, renk, efekt, 
ekran içi görsel oran standartları gibi görünmez 
mekanizmalar, projeyi güvenli ve çalışır tarafa 
çekiyor.

Düşük Bütçeler Eğlenceli İşler

Bütçe animasyon tarzına ve kulanım alanına  göre 
değişir. Storybased’in, animasyon stillerine göre 
hesaplama yapılabilen bir bütçe hesap cetveli 
mevcut. Fakat hangi stil ve ya kulanım alanı olursa 
olsun gerçek çekime göre 1 dakikalık animasyon 
videosu çok daha düşük bir bütçe gerekmektedir. 
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Son günlerde medya organları sık sık çağımızın hastalığının panik 
atak olduğu konusunda uyarılar yapmaktalar. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta gerçek hastalık bir panik bozukluk mu yoksa kişinin 
panik atak yaşayacağına dair oluşturduğu beklenti anksiyetesi mi?

Kısaca panik atağı tanımlayacak olur-
sak;  endişe, korku, ölüm korkusu gibi 
sıkıntı duygularını içinde bulunduran nö-
betler şeklinde ortaya çıkan bir psikolojik 
rahatsızlıktır. Kişi ani bir nöbette yoğun korku 
yaşar. Öleceğini, kalbinde bir sorun olduğunu, 
kalp krizi geçireceğini düşünür. Kişi yalnız 
kalmak istemez ve birinin yanında kendini 
daha güvende hisseder. Kaslarda kasılma, avuç 
içlerinde terleme, göğüs kafesinde sıkışma, 
kalp ritminde hızlanma gibi fizyolojik semp-
tomlar da eşlik eder. 

Tedavi için ilaç tedavisi yanında kişi psikote-
rapi sürecine girmelidir. Panik atak teşhisi 
konmadan önce muayene ve testler yapılıp 
kalp-damar ya da solunum rahatsızlığı olup 
olmadığı araştırılmalıdır. Teşhis ancak fizik-
sel bir etken olmadığı anlaşıldığı durumda bir 
psikiyatrist tarafından konulabilir.

Psikoterapi  ile amacımız; kişinin olum-
suz düşünce ve davranış biçimlerinin 
değiştirilmesini ve hastalıkla mücadele etmesi 
için daha aktif olmasını, tamamen zararsız 
bu belirtilerle korkmadan başa çıkmasını 
öğrenebilmesini sağlamaktır. Panik atak 
yaşayan kişiye, bu atakları başladığında 
kullanabileceği bir takım gevşeme ve ra-
hatlama egzersizlerini uygulama becerisi 
kazandırılmaya çalışılır. Bu egzersizlerde 
doğru nefes tekniğini kullanmak oldukça 
önemlidir. Psikoterapist danışana panik atak 
döngüsünü anlatarak doğru nefes alma ve 
gevşeme egzersizleri ile bu kaygı verici du-
rumla başa çıkma yöntemlerini öğretir ve 
kişinin rahatlamasını sağlar.

acaba

mıyım?
H.Mert ÖZAYDIN / Uzman Psikolog
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Psikoterapinin  kişi üzerinde faydalı olmasını 
sağlayan en önemli etken, terapist ve danışan 
arasında kurulan bağdır. Psikoterapist ve danışan 
arasında oluşan bu bağ; danışanın sorunlarının 
çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına 
yönelik; insani, güven temelli, iş birliği ve uyu-
ma dayalı bir ilişki sürecidir. Psikoterapinin 
amacı; kişinin duygusal, düşünsel ve davranışsal 
dünyasında uyum, huzur ve denge ile iyilik hali 
geliştirmesini sağlamaktır.

Daha önceden panik atak deneyimleyen birey, 
tekrar aynı korku nöbetini yaşayacağından aşırı 
tedirginlik hisseder ve “normal” sayılabilecek bir 
heyecanlanma, korku vb. tepkilerini dahi panik 
atak semptomu olarak algılama eğilimine girer. 
Birey; herhangi bir tetikleyici olmaksızın bi-
reyin salt düşünce gücü sayesinde panik atağa 
karşı hissedilen beklenti anksiyetesi, vücudu ele                        
geçirerek adeta birbirini deviren domino taşları 
gibi fizyolojik reaksiyonlar oluşturmaya başlar ve 
durum kontrolden çıkarak olumsuz düşünce ile 
birlikte kendisini gerçek bir panik atak ile karşı 
karşıya bırakabilir.

Panik atak konusunda biraz daha tecrübeli olan 
birey damarlarında akan kanı, içtiği suyun gittiği 
kanalları, kalbindeki en ufak ritim darbesini duyup 
hissettiğini ifade edebilir. Belki herkes bunu his-
sedebilir fakat öncesinde panik atak deneyimleyen 
kişi bu konuda çok daha duyarlıdır ve vücudun-
daki bu ufak tefek ve bazı durumlarda normal 
sayılabilecek hareketlilik onun panik atak geçirme 
korkusunu tetikleyebilir.

Pekala düşünce gücümüz bu denli kuvvetli 
ise neden bu gücü lehimize çevirmeye-
lim? Psikoterapilerde uygulanan ima-
jinasyon çalışmaları ve nefes egzer-
sizleri koordine halinde işlenerek 
rahatlatıcı egzersizler haline ge-
tirilebilir. Terapi ortamında 
danışan ve terapistin aktif rol 
alarak kurguladıkları “güvenli 
alan” sayesinde kişi seans dışında 
günlük rutin yaşantısındayken de 
kendini rahatlatabilecek teknikler 
kullanabilir. Bu sayede öğrenilen 
“güvenli alan” ve nefes egzersizleri 
ile aynı anda kişi kendine aşağıda 

bazı örnekleri bulunan rahatlatıcı ve beklenti 
anksiyetesini düşürücü telkinlerde bulunabilir ve 
olası bir atak ortadan kaldırılabilir. 

n“Şu an kesinlikle herhangi bir sağlık sorunu 
yaşamıyorum.”

n“Şu an beynim belki de bana küçük bir oyun 
oynuyor.”

n“Tamamen güvendeyim.”

n“Evet vücudumu dinliyorum fakat bu beni 
telaşlandırmıyor.”

n“Sakin ve derin nefesler alarak kendimi 
sakinleştirebileceğimi biliyorum.”

n“Şu an yaşadığım şey bir panik atak değil.”

n“Vücudum tamamen benim kontrolümde bu 
yüzden sakin olmalıyım.”

Bu egzersizi doğru bir şekilde yaparken gözleri-
nizi kapatıp kendinizi güvenli alanınızda hayal 
etmeyi unutmayın. Böylelikle kaslarınız gevşemiş 
olacak ve zihninizdeki olumsuz düşünceler sizi ra-
hat bırakacaktır.

www.mertozaydin.com
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Herhangi bir TV stüdyosunda üretilen, uydulardan alınan TV 
yayınını veya televizyonda içerik olarak kullanacağımız canlı yayını; 

bir noktadan – diğer herhangi bir noktaya IP formatında iletmek   
(video over ip) için birkaç yöntem vardır.

Nedim PALA / Protel

Bu yöntemlerden en belirleyici olanı;  
TV yayınını iletileceği yer ile alınarak 
kullanılacak yer arasındaki iletim ortamıdır.

Standart internet bağlantınız, fiber internet,  met-
roethernet  veya uydu internet ile  iletmek duru-
munda  iseniz; internet bulutu (cloud) ortamı 
şartlarına ve RTMP protokolüne uyumlu encoder-
ler kullanmak gereklidir.

Yayın kaynağının bulunduğu yerdeki encoder 
cihazı çıkış adresi olarak, TV yayınının gideceği 
yerdeki decoder adres bilgisi verilir. Alıcı tarafta 
gerekli yönlendirme (port yönlendirme) yapılarak 
yayın decoderden alınır ya da port yönlendirme 
yaptığınız karşı taraftaki bilgisayardaki VLC Player 
ile yayını almanız mümkündür.

Yüksek güvenlikli ve üst düzey bir  kalitede bir 
televizyon yayın aktarımı için UDP protokolü ve 
iki farklı nokta arasında doğrudan özel bağlantı 
sağlayan VPN metroethernet bağlantısı gerekmek-
tedir. Bu durumda da UDP protokolü sağlayan en-
coder çeşidi tercih edilmelidir. Alıcı tarafta yine bir 
decoder ile yayın alınır.

Aynı LAN üzerinde çalıştırmak

Yerel ağların yapısı gereği bant genişliği ve iletim 
kolaylığı avantajı ile; LAN (Lokal Area Network) 
yapılarda da UDP protokolü tercih edilmektedir. 
Ayrıca; LAN sisteminde Multicast (çoklu yayın) 
yapma imkanınız vardır.

Encoderinizde veya gatewayinizde kaynak 
yayınları multicast adreslemeli olarak 
yapılandırdığınızda encoder veya gateway 
cihazınızdaki televizyon yayın veya yayınları; çok-
lu yayın iletimi olarak Türkçeleştirebileceğimiz 
multicast olarak gönderilebilir.

Böylece bir TV yayını veya TV yayın portalını; tek 
noktadan çok noktaya en verimli ve güvenli bir 
şekilde iletmiş oluruz.

TELEVİZYON YAYINLARINI
IP FORMATINDA İLETMEK
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