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Türkiye Cumhuriyeti’nin 64. Hükümeti 
24 Kasım 2015 tarihinde kuruldu.  Başta            
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu olmak 

üzere tüm kabineye başarılar dileriz. Yüce Türk mil-
letine hayırlı olsun.

Okul sanayi iş birliği çerçevesinde meslek liseleri ile 
ortak çalışma ve okul hamiliği projesine TUYAD 
olarak tam destek vermekteyiz. İhtisas konularımız 
hakkında okul bölümleri ile iş birliği ve okul bünye-
sinde laboratuvar çalışmalarımız başlamıştır.

11 – 12 Aralık Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri 
powered by TÜRKSAT çerçevesinde Eskişehir, Bur-
sa, İzmir, Antalya, Konya ve Ankara’da sektörel ve 
basın tanıtım toplantıları düzenliyoruz. Tüm sek-
tör temsilcilerimiz toplantılara davetlidir. Program 
TUYAD internet sitesinde yayımlanmakladır.

Her yıl yapılan TUYAD semineri bu yıl 12 Aralık’ta 
yapılacaktır. Katılım yapacak sektör temsilcilerimi-
ze katılım belgesi verilecektir. İsimlerinize özel ha-
zırlanacak katılım belgesi için ön kayıt yaptırmanız 
gerekecektir. Her yıl olduğu gibi katılım ücretsizdir. 
Sektör firmaları ve TTM – Uydu Teknolojileri Aka-
demisi akademisyenleri son teknolojiler hakkında 
sunumlar yapacaktır.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı-
mız Sayın Binali Yıldırım tekrar görevine atandı. 
Sektörümüzü ve firmalarımızı tanıyan Yıldırım ile 
çalışmalarımız daha pratik çözülecektir.

RTÜK Başkanı son seçimlerden sonra belli oldu, 
Prof. Dr. Sayın İlhan Yerlikaya’ya yeni görevinde 
başarılar dileriz. Uzun zamandan beri beklediğimiz 
karasal TV ve Radyo yayın dijital geçişi hakkında 

Merhaba değerli okurlar,

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı

görüşmeler başlayacaktır. Sektöre hareket getirecek 
bu çalışmalar TUYAD DVB-T çalışma grubu tara-
fından takip edilmektedir.

Kurumsal üye firmalarımız teknik servis yetki-
lileri ile servis sorunları, tüketici hakları, TKGS 
ve TSE vize sorunları hakkında istişare toplantısı 
düzenledik. Toplantı notu internet sitemizde ya-
yımlanmıştır.

HD kanallar arttı, Kanal D, Star ve NTV Spor kanalı 
şifresiz HD yayın yapmaya başladılar. Bu yeni du-
rum receiver satışlarını olumlu etkiledi. Multiswitch 
ve receiver satışları iyi ancak sürekli düşen fiyatlar 
kaliteyi ve kayıtlı ürün satışını düşürüyor. Firmala-
rımızı konu hakkında daha duyarlı olamaya davet 
ediyoruz.

TTM Akademi Türksat TUYAD ve Marmara Üni-
versitesi iş birliği ile imzalandı. Yeni yılda hizmete 
girecek akademi uydu montajcılarının ve servisleri-
mizin diğerlerinden ayırt edilmesine vesile olacak-
tır. Bu gelişme sayesinde hak ettiğimiz ayrıcalıklara 
kavuşacağız, sektöre hayırlı olsun.

İTO meclis salonunda sektör sorunları hakkında ti-
caret odası yönetim ve meclis üyelerine bilgilendir-
me konuşması ve buna istinaden detaylı rapor da-
ğıttık. Komiteler sektör sorunlarını dile getirmekle 
mükelleftir. Komitelerde daha etkin olmak için İTO 
ve diğer oda seçimlerinde etkin rol almalıyız.  

İstişare ve birlik, beraberlik ile sektör büyüdü ve 
daha da büyüyecek. 

Unutmayın TUYAD sizin derneğiniz. Dijital Yaşam 
sizin derginiz, TTM Akademi sizin akademinizdir.
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Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet’teki 
Rektörlük Binası’nda 26 Ekim’de düzen-
lenen tören, Türksat Genel Müdürü        

Prof.Dr. Ensar Gül, TUYAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayrettin Özaydın ve Marmara Üniver-
sitesi Rektörü Prof.Dr. M.Emin Arat’ın imzaladığı 
üçlü protokol ile tamamlandı. Törende ayrıca TUY-
AD Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra TUYAD 
Akademi Müdürü Dr.Lütfi Bilgiç ve TUYAD Aka-
demi Danışmanı Prof.Dr. B.Koray Tunçalp de hazır       
bulundu.

Türksat, TUYAD ve Marmara Üniversitesi’nin 
öncülüğünde ilk kez faaliyete geçecek proje ile üni-
versite, sanayi ve sivil toplum kuruluşu arasındaki iş 
birliğinin somut bir örneği olacak.

Sürekli gelişen uydu ve haberleşme teknolojileri 
alanında TUYAD üyesi 58 firma, binlerce personeli 
ile birlikte faaliyet gösteriyor. Sektörde çalışanların 
yeni teknolojilere adaptasyonu ile mesleki teknik 
eğitim ihtiyacının farkında olan Türksat, TUYAD 
ve Marmara Üniversitesi, bu amaca yönelik olarak 
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi çatısı 
altında Uydu Teknolojileri Eğitim Laboratuvarı 
kuracak. Kurulacak olan laboratuvar, sektör 
çalışanlarının teorik ve pratik mesleki eğitimlerini 
gerçekleştirebilecekleri bir yer olacak.

TTM Uydu Teknolojileri Eğitim Laboratuvarı’nda 
yürütülecek olan mesleki ve teknik eğitim 
programlarıyla uydu üzerinden televizyon 

Türksat, TUYAD ve Marmara 
Üniversitesi iş birliği ile yapılacak 
olan TTM Uydu Teknolojileri 
Eğitim Laboratuvarı imza töreni 
gerçekleştirildi.

TTM Uydu Teknolojileri Laboratuvarı

yayıncılığı teknolojisiyle ilgili her türlü konuda, her 
seviyeden kurulum ve servis çalışanının (mühen-
dis, tekniker, teknisyen ve servis destek elemanı) 
en yeni teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi 
ve uluslararası mesleki yeterlik sertifikası alması 
sağlanacak.

Türksat’ın sağlayacağı en son teknolojiyi bünyesinde 
barındıran eğitim setleri ile kurulacak olan TTM 
Uydu Teknolojileri Eğitim Laboratuvarı’nda aka-
demisyenlerin yanı sıra, Türksat’ın ve sektörün 
uzman mühendisleri, “uydu üzerinden televizyon 
yayıncılığı”, “televizyon teknolojileri”, “uydu alıcısı 
ve anteni kurulumu”, “merkezi uydu TV sistemleri”, 
“iş güvenliği” ve “personel davranışı” gibi konu-
larda mesleki ve teknik eğitimler verecek. Söz ko-
nusu eğitimleri alarak sertifika almaya hak kazanan 
teknik personelin sektörde istihdamı sağlanarak, 
vatandaşların, işletmelerde yapılan işle ilgili eğitim 
ve sertifikası olan teknik personelin tercih edilmesi 
ile çok daha kaliteli hizmet alması hedefleniyor.

KURULUYOR
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TUYAD
Sektör Rehberi 2016

TUYAD olarak tüm üyelerimizi kapsayacak bir 
sektör rehberi hazırlamak için yola çıktık.

Tüm sektör oyuncularımızı barındırarak 
alanımızın bir özetini sunacak bu rehberin içinde:
n Firma bilgileri,
n Faaliyet alanları,
n Markaları,
n Ürünleri,
n Personel yapısı,
n Sosyal sorumluluk projeleri ve 
n Sektör görüşlerine yer verilecek.

İletişim;
bilgi@dijitalyasam.org

+90 212 220 07 33
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1 Milyar Dolarlık
Uydu Ekosistemi

Yerlileşiyor
Uydu,Uzay ve Teknolojileri Günleri powered by TÜRKSAT; Müstakil 

Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) stratejik ortaklığında 
11-12 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilecek. 1 milyar doları aşan Türkiye uydu piyasasına yerli 
ekosistemin aranacağı etkinlikte, dünya devi şirketler Türkiye’de      

know-how paylaşımı yapıp, start-up firmalara yatırımcı olacaklar.

Kamu Bilişim Direktörleri İş Geliştirme 
Köprüsü Kuracak

11-12 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
etkinlikte bir başka önemli alan ise TÜRKSAT 
merkezli bir çağrı ile bir araya gelecek olan Kamu 
Bilişim Direktörleri. TÜRKSAT Bilişim Direk- 
törlüğü’nün organize ettiği etkinlikle iş dünyası ile 
Kamu Bilişim Direktörleri İş Geliştirme köprüsü 
kuracak. 500’ü aşkın Kamu Bilişim yönetici-
sinin katılım göstereceği etkinlikte reel sektör, 
bilişim alanında kamu kurumlarıyla nasıl iş 
geliştirebileceğini tartışırken bir yandan da ser-
gileme alanlarında direk networking çalışmaları 
gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin uydu operatörü TÜRKSAT, 
yakın zamanda fırlattığı 4-B uydusunun 
ardından, %25 yerlilik oranı ile 5-A ve 5-B 

uydularını, %100 yerlilik oranı ile de 6-A uydu-
sunu fırlatacak.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleştirilecek 
bu fırlatmalar 1 milyar doların üzerinde bir eko- 
sistem oluşturacak. Özellikle 6-A uydusunun 
%100 yerli katkısı Türkiye’nin iktisadi ve strate-
jik alanlarındaki çıktılarını yükseltecek. Uydu 
yapabilen sayılı ülkeler arasına girecek Türkiye; 
bu anlamda diğer birçok ülkeden pozitif anlamda 
ayrışacak. TÜRKSAT’ın gerçekleştireceği 5-A ve 
5-B uydu ihalelerine talip olan global firmaların 
eşit bir şekilde know-how paylaşımı yapıp, 
Türkiye’deki ekosistemle iş geliştirme yapacağı et-
kinlikte MÜSİAD; yurtiçi ve yurtdışındaki iş ağı 
ile oluşturulacak ekosistemin en büyük parçası 
olacak.

ADVERTORIAL
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E-Devlet Kapısı Global Marka Olma Yolunda

Başbakanlık tarafından yönetilen ve TÜRK-
SAT tarafından işletilen e-devlet projesi ilk 
ihracatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
gerçekleştirmişti. Türkiye’nin en önemli bilişim 
projelerinin başında gelen e-devlet uygulamasının 
marka değerinin artırılarak bölge ülkelere 
ihracatının gerçekleştirilmesi için pazar geliştirme 
çalışmaları yapılacak.

4,5 G’ciler 5 G Vizyonunu Tartışacak

11-12 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte 
eş zamanlı olarak 18 toplantı salonunda 50’yi 
aşkın panel, seminer ve konferanslar gerçekleştiri- 
lecek. Öne çıkan tartışma ve vizyon konuları 
ise şu şekilde sıralanıyor; 4,5 G Uygulamaları 
ve 5G Vizyonu, KA Band ve Uydu İnternetinin 
Konumlandırılması, Uydu-Uzay Standartlarının 
Geleceği, 4K Uygulamaları.

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Türkiye’nin uydu ve uzay teknolojileri vasıtasıyla 
yakaladığı en önemli çıktısı coğrafi bilgi sistemleri 
vasıtasıyla;

n Petrol
n Doğal Gaz
n Maden
n Tapu
n Tarım Arazisi
n Harita 

gibi uygulamalarda ülkeye katma değer 
sağlamasıdır.

Start-Up Vadisi Türkiye’ye Yeni Ekonomik 
Model Sunacak

Büyük ekonomilerin hareket kabiliyetlerinin 
zayıflaması gerçekliği ile özellikle yeni kalkınma 
modellerinde start-up firmalarının önemi bu et-
kinlikte de ağırlığını hissettirecek. Özel olarak 
kurulacak alanda; uydu, uzay ve bilişim teknolo-
jileri konularında faaliyet gösteren start-up firma-
lar Türkiye’nin kalkınmasında yeni bir rol-model 
oluşturacak. Konularında uzman yatırımcılarla bir 
araya gelme fırsatı yakalayacak start-up firmalar 
etkinliğin en gözde parçası olacak.

Özel olarak kurulacak alanda; uydu, 
uzay ve bilişim teknolojileri konularında 

faaliyet gösteren start-up firmalar 
Türkiye’nin kalkınmasında yeni bir                                

rol-model oluşturacak. Konularında                       
uzman yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı 
yakalayacak start-up firmalar etkinliğin en 

gözde parçası olacak.

ADVERTORIAL
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Bu yıl 5’incisi hazırlanan Cisco® Küresel Bulut 
Endeksi  (2014-2019); 2019 yılı sonuna ka-
dar global bulut trafiğinin 4 katına çıkmasını 

ve aynı süreçte 3 katına çıkacak olan küresel 
veri merkezi trafiğinden daha hızlı büyümesini 
öngörüyor. 4 yıl içinde verinin yüzde 51’i akıllı 
telefonlar, tabletler ve M2M bağlantılı cihazlara 
kayacak. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve 
Doğu Avrupa Bölgesi’nde ise internet kullanıcıların 
yüzde 42’sinin bireysel bulut depolarını kullanması 
bekleniyor. Bulut teknolojisi sayesinde daha geniş 
depolama ihtiyaçlarının doğacağını belirten Cisco 
Türkiye Veri Merkezi ve Sanallaştırma Teknolo-
jileri Yöneticisi Baran Karakurt, “2019 yılında böl-
gemizde son tüketici bulut trafiği 8.6 kat artacak. 
Bu da birçok şirket için önemli fırsatlar yaratıyor” 
dedi. 

Cisco Küresel Bulut Endeksi; Nesnelerin 
İnterneti’nin (IoT) veri merkezi ve bulut trafiğinin 
büyümesinde belirleyici bir rol oynayacağını or-
taya koyuyor. Birçok IoT uygulamasının yaratacağı 
veri hacminin 2019’da yıllık 507.5 ZB’a ulaşması 
bekleniyor. Bu miktar aynı yıl beklenen veri 
merkezi trafiğinin 49 katına denk geliyor. Bugün 
ise, bu verinin sadece küçük bir bölümü veri merke-
zlerinde saklanıyor. Ancak uygulamalara olan tale-
bin ve büyük veri analitiğinin kullanımı arttıkça 
bu durum değişecek. Bulut trafiğinin ve bulut 

hizmetlerine geçişteki hızlı büyümenin ardında 
artan mobil cihaz sayısı ile yükselen kişisel bu-
lut talebi; iş amaçlı kullanılan bulut hizmetlerine 
yönelim ve özel bulutta artan sanallaştırma ile 
yoğunlaşan iş yükü gibi nedenler bulunuyor. Ci-
hazdan cihaza (M2M) bağlantılar da gelecekte bu-
lut trafiğini artıracak.

Veri merkezi trafiği 5 katına çıkacak

Endeksi değerlendiren Baran Karakurt, “Küre-
sel Bulut Endeksi, bulutun artık bölgesel bir 
trend olmanın ötesine geçtiğini ve tüm dünyada 
dönüşüm teknolojileri için ana akım bir çözüm 
haline geldiğini gösteriyor” dedi.  

Önümüzdeki 4 yıl içinde bulut trafiğinin dünyada 
her bir bölgede yüzde 30’dan fazla büyümesinin 
beklendiğinin altını çizen Karakurt, “Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa 
Bölgesi’nde ise bulut veri merkezi trafiğinin 
2019 yılında 5 katına çıkacağını öngörüyoruz. 
Şirketler ve kamu kuruluşları bulut altyapılarını 
deneme aşamasından, kritik iş yüklerini güven-
le çalıştırabildikleri ortamlar haline getirdi-
ler. Tüketiciler de istedikleri zaman istedikleri 
yerde kişisel verilerine, içeriklere ve hizmetlere 
ulaşabilmeyi istiyor. Bu trend bulut sağlayıcıları 
için çok önemli bir fırsat yaratıyor” diye konuştu. 

Bulut Trafiği
4 yılda 4’e
katlanacak

Cisco Küresel Bulut Endeksi’ne göre 4 yıl içinde tüm dünyadaki bulut 
trafiği 4 kat, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa 

Bölgesi’nde ise 8.6 kat artacak. Verinin mobile kaydığı bir gelecek için 
bulut şirketlerinin hazırlıklı olması gerekiyor.
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Veri mobile kayıyor

Bugün kişisel cihazlarda saklanan verinin yüzde 
73’ü PC’lerde bulunuyor. 2019 yılı itibari ile verinin 
yüzde 51’i akıllı telefonlar, tabletler M2M bağlantılı 
cihazlara kayacak. Cisco, depolanan veri miktarının 
artması ile tüketici bulut depolama kullanımının 
da artacağını öngörüyor. 4 yıl sonra tüm dünyada 
internet kullanan kişisel kullanıcıların yüzde 55’i 
kişisel bulut depolama hizmetlerinden faydalana-
cak. Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde ise inter-
net kullanıcılarının yüzde 42’sinin bireysel bulut 
depolarını kullanması bekleniyor. 2014 yılında 
bölgede bu oran yüzde 32’ydi. Tahminlere göre 
2017 yılında global akıllı telefon trafiği (201 EB 
yıllık) bu cihazlarda depolanan verinin (179 EB) 
miktarını aşacak. Bu da bulut teknolojisi sayesinde 
daha geniş depolama ihtiyaçlarının doğacağını 
gösteriyor. 

 Türkiye’nin de dahil olduğu Orta ve Doğru Avru-
pa Bölgesi’nde 2019 yılı için öngörülen rakamlar: 

nVeri merkezi trafiği 3.5 kat artacak.
nBulut veri merkezi trafiği, toplam veri merkezi 
trafiğinin yüzde 85’ini oluşturacak. 2014 yılında bu 
oran yüzde 61’di. 
nBulut veri trafiğinin %66’sı son kullanıcılardan 
gelecek. 2014 yılında bu yüzde 38’di.
nSon tüketici bulut trafiği 8.6 kat artacak. 
nİş bulut trafiği 2.7 kat artacak. 
n2014 yılında 79.0 milyona karşın 2019 yılında 
133.6 milyon son tüketici bulut depolama 
hizmetleri kullanıcısı olacak. 
nSon tüketici bulut depolama kullanıcısı 1.7 kat 
artacak ve toplam internet kullanıcı sayısının yüzde 
42’sini oluşturacak.  

2019 yılı itibariyle globalde öne çıkan rakamlar: 

nYıllık global veri merkezi IP trafiğinin 10.4 ZB’a 
ulaşması bekleniyor. 
nYıllık global bulut trafiği 4 kat artarak 8.6 ZB’ye 
ulaşacak ve toplam veri trafiğinin yüzde 83’ünü 
oluşturacak. 
nBölgelere bakıldığında 2019 yılında en yüksek 
bulut (3.6 ZB)  ve veri merkezi ( 4.5 ZB) trafiğine 
Kuzey Amerika sahip olacak. Sıralamada Kuzey 
nAmerika’yı Pasifik Asya ve Batı Avrupa takip 
edecek.
nTüm dünyada kullanıcı başına bulut depolama 
trafiği aylık 1.6 gigabayt olacak. 2014 yılında bu 
rakam 992 megabayt idi.
n2014 - 2019 yılları arasında tüm veri merkezi iş 
yükü iki katından fazla artacak. Aynı yıllar arasında 
bulut iş yükü ise 3 katından fazla artacak.
nTüm dünyada IoT bağlantıları ile yaratılan veri 
yıllık 507.5 zetabayt’a ulaşacak. 2014 yılında bu 
miktar 134.5 zetabayt idi.
nBir akıllı şehir her gün 180 milyon gigabayt veri 
üretecek. 

10.4 ZB neye eşit: 

144 trilyon saat müzik yayını –  yaklaşık 26 ay 
boyunca 2019 yılındaki tüm dünya nüfusunun 
müzik dinlemesine eşit. 

26 trilyon saat boyunca webcam ile konferans- 
2019 yılındaki tüm dünyadaki çalışan nüfusun 
her gün 21 saat web konferans yapmasına eşit.  

6.8 trilyon yüksek çözünürlüklü filmin online 
olarak izlenmesi- 2019 yılındaki tüm dünya 
nüfusunun her gün yaklaşık 2.4 saat HD film             
izlemesine eşit. 

*2019 yılında dünya nüfusunun 
7.6 milyar olması bekleniyor. 
(Kaynak: Birleşmiş Milletler)
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Türkiye’nin en büyük entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom 
Grubu, Asya-Pasifik Bölgesi’nin en güçlü mobil operatörlerini bir 

araya getiren, bölgenin en büyük mobil birliği Bridge Alliance’a katıldı. 
Türk Telekom Grubu, 700 milyonun üzerinde müşteriye ulaşan Bridge 

Alliance’da Türkiye’yi temsil eden ilk şirket oldu.
ile takip ediyoruz. Üyelerimizin bulunduğu böl-
gelerden Türkiye’ye yapılan seyahatlerin artması, 
Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki ticari ilişki 
ve yatırımların yoğunlaşması iş birliğimizin 
şekillenmesinde etkili oldu. Tüm bu gelişmelerin, 
hem bireysel hem de kurumsal alanda giderek ar-
tan bir uluslararası dolaşım ihtiyacı doğuracağını 
öngördük ve bu iş birliğini hayata geçirdik. 
Türkiye’nin en büyük entegre telekom şirketi Türk 
Telekom Grubu ile iş birliğimiz bu ihtiyaç ve po-
tansiyele cevap vermekle kalmayacak, her zaman 
daha iyi bir müşteri deneyimi sunma konusunda 
imkanlarımızı seferber edeceğimiz,  yaşayan bir 
platform olacak.”

Yeni fırsatlar

Türk Telekom Grubu ve Bridge Alliance ortaklığı; 
kurumsal alanda da global olarak rekabetçi avan-
tajlar sağlayacak. Türk Telekom Grubu, bu iş birliği 
ile büyük ölçekli global şirketlere uluslararası 
dolaşım ve makineler arası iletişim alanında or-
tak teklif verebilecek. Böylelikle, Türk Telekom 
Grubu’nun kurumsal müşterilerine fayda sunacak 
birçok iş birliğinin de kapısı açılmış olacak. 

Türk Telekom Grubu, Bridge Alliance üyeleri ile 
makineler arası iletişim ve nesnelerin interneti 
konularındaki ürün ve çözümler kapsamında 
da tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunabilecek. 
Grup böylelikle, bu konularda dünyada gelişen 
en yenilikçi teknoloji çözümlerini müşterileriyle 
buluşturma imkanına sahip olacak.

Türk Telekom Grubu ve Bridge Alliance iş 
birliği, 24 Kasım Salı günü, Türk Telekom 
Grubu Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan 

Akdemir ve Bridge Alliance CEO’su Eileen Tan’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilen imza töreninde 
duyuruldu.  

İmza töreninde konuşan Türk Telekom Gru-
bu Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir;                     
“Bridge Alliance; Asya-Pasifik bölgesinin lider 36 
mobil operatörünü aynı çatı altında toplayan dev 
bir oluşum. Türkiye’nin en büyük entegre teleko-
münikasyon şirketi olarak bu dev oluşuma güç 
katacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bridge 
Alliance’a katılımımız; müşterilerimiz lehine 
değer yaratacak iş birliklerini hayata geçirme-
miz için uygun zemini oluşturacak.  Yapacağımız 
anlaşmalarla, uluslararası dolaşım alanında birey-
sel ve kurumsal müşterilerimize, üye operatörlerin 
mobil şebekelerinden uygun ve avantajlı koşullarda 
yararlanabilme imkanı sunacağız”  dedi.

Sınırlar ortadan kalkacak

Türk Telekom Grubu ve Bridge Alliance’ın iş 
birliği ile iletişimde iki bölge arasındaki sınırların 
ortadan kalkacağını belirten Akdemir; “Dünya 
üzerindeki 700 milyon müşterinin özgürce, kolay 
ve ekonomik iletişim imkanına erişmesinde pay ve 
katkı sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bridge Alliance CEO’su Eileen Tan ise yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin önemli 
bir turistik rota olma yolundaki yükselişini ilgi 

Türk Telekom Grubu,                              
Asya-Pasifik’in                  

en büyük mobil birliği                
Bridge Alliance                     

ile güçlerini birleştirdi
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Türkiye’nin en dijital şirketlerini 
belirlemek için Accenture, Vo-
dafone, Boğaziçi Üniversitesi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Tür-
kiye Bilişim Vakfı ile beraber hayata 
geçirilen Accenture Dijitalleşme Endek-
si çalışmasının sonuçları açıklandı. 
Çalışmada, değişen pazar dinamikleri 
ve rekabetçi piyasa koşullarında 
dijitalleşmenin şirketlerin başarılarında 
önemli bir etken olduğu gözlemin-
den hareketle yola çıkıldı ve Türkiye’de 
ilk kez bilimsel bir yaklaşım  ve siste-
matik bir metodoloji kullanılarak 
dijitalleşmenin ölçümünde bir ilke imza 

Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına göre; Garanti Bankası 
Türkiye’nin ve finansal hizmetler sektörünün en dijital şirketi olurken, 
Vestel, elektronik ve optik ürün imalatı; Acıbadem, hizmet faaliyetleri; 
Ford Otomotiv Sanayi de motorlu kara taşıtları imalatı sektörünün en 

dijital şirketleri oldu.

TÜRKİYE’nin En Dijital
Şirketleri Açıklandı

atıldı. Accenture Dijitalleşme Endeksi 
çalışmasına katılan 17 sektörün öncü 
şirketlerinin dijital karnesi çıkarıldı ve 
sektörlerin dijitalleşme alanındaki li-
derleri belirlendi. Katılan her şirket için 
detaylı analizler yapıldı, dijitalleşmenin 
değişik boyutlarında güçlü ve zayıf 
yönleri belirlendi ve kendilerini 
geliştirebilecekleri yönler saptandı.

Türkiye ortalaması yüzde 60 olan 
Accenture Dijitalleşme Endeksi 
sonuçlarına göre ‘Finansal Hizmetler’ 
dijitalleşme performansı en yüksek 
sektör olurken bankalar bu sektörde 

dijitalleşme konusunda rakiplerinden 
bir adım önde yer alıyor. ‘Perakende 
Ticaret’, ‘Hizmet Faaliyetleri’ ve ‘Mo-
torlu Kara Taşıtları İmalatı’ sektörleri 
ise dijitalleşme yolculuğunda finansal 
hizmetler sektörünü takip ediyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne 
göre Dijitalleşme Alanındaki Sektör 
Liderleri:

Faaliyet gösterdikleri sektör içinde en 
yüksek Accenture Dijitalleşme Endeksi 
skorunu elde ederek sektör lideri olan 
17 şirket:

Sektör Dijital Sektör Lideri

Finansal Hizmetler Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Perakende Ticaret Migros Ticaret A.Ş.

Hizmet Faaliyetleri Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Diğer İmalat Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulaştırma & Depolama Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Toptan Ticaret BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sigorta Allianz Sigorta
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanlarının 
Toptan Ticareti  Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Enerji Enerjisa Enerji A.Ş.
Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan ve 
Perakende Ticareti Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.

Gıda Ürünlerinin İmalatı Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünleri 
İmalatı Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Ana Metal Sanayi Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İnşaat Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Ağaoğlu Şirketler 
Grubu)

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
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Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde 10 puanlık 
bir artış şirkete ilave yüzde 1,5 kar getiriyor 

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasında, 
dijitalleşmenin şirketlerin karlılığı üzerindeki et-
kisi de analiz edildi. Buna göre, maksimum 100 
puanlık Accenture Dijitalleşme Endeksi skorun-
daki her 10 puanlık artış, Türkiye’de bir şirket için 
ortalama olarak %1,5’lik ek Faiz ve Vergi Öncesi 
Kâr (FVÖK) marjı anlamına geliyor.

Dijitalleşme, Türkiye’de faaliyet gösteren 
şirketlere birçok fırsat sunuyor 

Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne göre Türk 
şirketleri, organizasyon içerisindeki iletişim, 
iç süreç ve operasyonlarının dijitalleşmesinde, 
müşterilere yönelik ürün ve hizmet süreçlerinin 
dijitalleşmesine oranla daha iyi bir performans 
gösteriyor. Şirketlerin dijitalleşme stratejilerini 
uygularken karşılaştıkları engellerin başında ise 
dijitalleşmenin etkin kullanımı için departmanlar 
arasında gerekli olan koordinasyonun eksikliği ve 
yavaş karar alma süreçleri geliyor.  

Endeks çalışmasına katılan şirketlerin teknoloji ve 
dijitalleşme alanında çalışan yöneticilerinin %92’si 
djitalleşmenin faaliyet gösterdikleri sektörlere      
ciddi bir etkisinin olacağını belirtiyorlar. Ancak bu 
beklentiye sahip yöneticilerin %41’i şirketlerinin 
dijitalleşmeden kaynaklanacak fırsat ve risklere 
tamamen hazır olduğunu düşünmüyor. 

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına 
göre Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin 
dijitalleşmeyi gündemlerine alarak ve iş yapış 
biçimlerini gözden geçirerek yakalayabilecekleri 
birçok fırsat bulunuyor. Buna göre şirketlerin 
izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

Sektörlerine ve rakiplerine göre nerede 
bulunduklarını tespit ederek konumlarını güçlen-
direcek dijital stratejileri belirlemek,

Eski iş yapış şekilleri yerine, dijitalleşme 
yolculuklarında önlerine çıkan engellerin üstesin-
den gelmelerini sağlayacak sağlam bir operasyon 
modeli geliştirmek,

Üst yönetimin, kurumun dijitalleşmesine lider-
lik etmesini ve dijitalden gelecek yeni fırsatları 
desteklemesini sağlamak,

Özellikle bilgi teknolojileri, müşteri deneyimi ve 
servis tasarımı, analitik, online satış ve pazarlama, 
dijital kanalların tasarımı gibi alanlardaki dene-
yimin şirkete kazandırılması için çalışan yetkin-
liklerini artırmak ve bu konuda uzman şirket ve 
kurumlarla iş birliği yapmak,

 Dijitalleşme sayesinde oluşacak büyüme ve verim-
lilik artışlarına odaklanarak dijitalleşme projele-
rinin kendi kendini finanse eden yatırımlar haline 
gelmesini sağlamak,

Dijitalleşmeden gelebilecek en fazla faydayı elde 
etmek için, tasarım odaklı düşünmek ve eldeki 
veriyi kullanarak içgörüler elde etmek, 

Dijital dönüşüm süreçlerinde sosyal medya, bulut, 
mobil teknolojiler ve analitik gibi dijital teknolo-
jileri en iyi şekilde kullanarak büyüme ve verim-
lilik sağlamak ve güvenlik çözümleri ile de bu           
alanda oluşabilecek riskleri minimize etmek.
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IBM aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 70 ülkeden 5.247 
üst düzey yönetici ile yüz yüze görüşmeler yaparak hazırladığı 

IBM Global C-Suite Study 2015 araştırmasının sonuçlarını 
gerçekleştirdiği Business Connect etkinliğinde açıkladı. İş 

dünyasının önceliklerini ve öngörülerini analiz eden araştırmaya 
Türkiye’den de 165 üst düzey yönetici katıldı. 

CEO’lar 2012 yılından beri en 
büyük dış etken olarak teknolojiyi 
görüyor... 

Hem global hem de Türkiye sonuçlarına 
bakıldığında, CEO’ların çoğunluğu 
teknolojiyi şirketlerini etkileyen en 
büyük faktör olarak ön plana çıkartıyor. 
Türkiye’den araştırmaya katılan 
CEO’ların yüzde 75’i 3-5 yıl içerisinde 
teknolojinin kurumlarını ciddi ölçüde 
etkileyeceğini düşünüyor. 

Müşteri etkileşimi gelecekte daha 
da dijitalleşecek...

Kognitif teknolojilerin kullanımı ile 
iş dünyasında yeni keşiflerin kapıları 
açılırken müşteri etkileşimi de daha on-
line hale geliyor. Türkiye’den araştırmaya 
katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 92 
gibi büyük bir çoğunluğu dijital/sanal 
etkileşimin büyük bir artış göstereceğini 
düşünüyor. Tüm dünyada ise bu oran 
yüzde 81 olarak görülüyor. 

Türk yöneticiler daha kişiselleştirilmiş 
müşteri deneyimi oluşturmak için yeni 
teknolojileri kullanmayı düşünüyor. 
Tüm dünyada yöneticiler kurumlarının 
müşteriler ile olan etkileşimini 
değiştirmeyi planlarken, daha dijital ve 
kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma ko-
nusuna olan ilgi her geçen gün artıyor. 

İnovasyon için daha fazla iş birliği...

Üst düzey yöneticilerin yarısından çoğu 
dış kaynaklardan gelecek inovasyon 
arayışı içerisinde... Türkiye’deki üst 

Türk iş dünyası
dijital istilaya hazır mı?

IBM Global C-Suite Study 2015 
araştırmasının sonuçlarına göre 
tüm dünyada üst düzey yöneti-

cilerin korkulu rüyası, tamamen farklı 
bir iş modeli ile piyasaya giren bir 
rakibin sektördeki diğer firmaları yer-
le bir etmesi olarak açıklanan “Uber 
Sendromu”... Rekabetin de yeniden 
tanımlandığı günümüz iş dünyasında 
IBM’in araştırması ise liderlerin 
geleceğe nasıl baktığını, trendleri 
nasıl belirlediklerini ve şirketlerini 
“yıkım (disruption) çağında” nasıl 
konumladıklarını inceliyor. 

70 ülke ve 21 sektörden 5.247 üst düzey 
yönetici ile yapılan yüz yüze görüşmeler 
sonucunda ortaya çıkan araştırma 
şirketlerin rekabetçi avantaj elde et-
meleri için “dijital istilaya hazır olma”, 
“panoramik bir bakış açısı yaratma” 
ve “ilk ol, en iyi ol, ya da hiç olma” 
başlıkları altında üç temel öncelik or-
taya koyuyor. 

Türkiye’de “her yerden” çalışma 
trendi ön planda...

IBM Global C-Suite Study 2015 
araştırması sonuçlarına göre üst düzey 
yöneticiler (%70) önümüzdeki 3-5 yıllık 
dönem içerisinde iş yapış biçimlerini 
en çok etkileyecek trendi “endüstri 
yakınlaşması” olarak görüyor. Tür-
kiye sonuçlarına bakıldığında ise “her 
yerden” çalışma trendinin ön plana 
çıktığı görülüyor (%59). 

En büyük tehlike henüz rakip 
olarak tanımlanmamış rakipler...

İki yıl önce yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, yeni rakiplerin faa-
liyet gösterdikleri kendi sektörlerinden 
geleceğini düşünen üst düzey yöneti-
ciler bu yıl yapılan araştırmada endüstri 
dışından gelecek rakipler konusun-
da oldukça endişeli... Tüm dünyada 
araştırmaya katılan üst düzey yöneti-
cilerin yüzde 54’ü Türkiye’den katılan 
yöneticilerin ise yüzde 49’u rekabetin 
sektör dışından geleceğini düşünüyor. 
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düzey yöneticilerin yüzde 56’sı, tüm 
dünyadan araştırmaya katılan üst düzey 
yöneticilerin ise yüzde 54’ü inovasyon 
için üçüncü partiler ile daha fazla 
işbirliği ihtiyacı olduğunu düşünüyor. 
Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin 
yüzde 84’ü ise iş ortağı network’ünü 
genişletmeyi planlıyor. 

IBM Global C-Suite Study 2015 
araştırması iş liderlerinden aldığı 
öngörü ve analizler ile firmaların 
geleceğe hazırlanmasına da yardımcı 
oluyor. Araştırma, şirketlerin günümüz-
de dijital istilaya hazır olmaları için üç 
öneri getiriyor. Hızlı değişim gösteren 
pazarlarda tarihi verilerin sınırlı bir 
önemi olduğunu belirten araştırma en 
önemli kararların müşterilere en yakın 
kişiler tarafından alınmasını öneriyor. 
Araştırmanın sunduğu ikinci önerisi ise 
şirketlerin yeni iş ortakları kurmak için 
planlarını yoğunlaştırması... Son olarak 
Alibaba, eBay, Spotify ve WhatsApp gibi 
şirketlerin ortak özelliklerinin diğer 
şirketlerin müşterilerine ulaştıkları 
sanal bir networkte kilit nokta haline 
gelmeleri olduğunu söyleyen araştırma, 
farklı satıcı ve alıcıların buluştuğu, 
bilgi alışverişinde bulunduğu, öngörü-
lerini paylaştığı ve etkili bir ekosistem 
oluşturduğu bir online forum alanı 
yaratmanın doğru bir strateji olduğunu 
belirtiyor. 

İş dünyasında gelecek neler getirecek? 

Hem Türkiye hem de global sonuçlara 
bakıldığında araştırmaya katılan üst 
düzey yöneticilerin çoğunluğu gele-
cek 3-5 yıl içerisinde bulut bilişim ve 
hizmetleri (%61), mobil çözümler 
(%75) ve Nesnelerin İnterneti (%59) 
kavramlarının iş dünyasını domine 
edeceğini düşünüyor. Yakın gelecekte 
güvenlik konusunun en önemli risk 
alanı olduğunu düşünen üst düzey 
yöneticiler özellikle Türkiye’de yüzde 76 
oranında bilişim güvenliği risklerinin 
ön planda olacağını söylüyor. 

Araştırmaya göre Türkiye’de üst düzey 
yöneticiler yeni trendleri belirlemede 
hala geleneksel tekniklere başvuruyor. 
Yöneticilerin yüzde 85’i beyin fırtınası, 
yüzde 59’u öngörü analitiği ve yüz-
de 38’i simülasyonlara başvuruyor. 
Türkiye’deki yöneticilerin birçoğu (%48) 
kognitif teknolojilerin iş yapış biçim-
lerini kökten değiştireceğine inanıyor. 

Şirketlerin panoramik bir bakış açısı 
yaratmaları için üç öneri getiren IBM 
Global C-Suite Study 2015 araştırması; 
her ne kadar hiçbir teknolojinin gele-
cekte neler yaşanacağını birebir bilme-
sinin mümkün olmadığını belirtse de 
öngörü ve kognitif analitik kullanarak 
gerçek zamanlı veriler ile tahmin 
yeteneklerini artırmanın şirketlere artı 
değer katacağını söylüyor. İkinci olarak 
şirketlerin kendi uzman öngörü ekipleri-
ni kurmasını öneren araştırma, olasılığa 
dayalı muhakeme teknikleri kullanma 
alanında eğitimli kişilerin daha doğru 
tahminler yaptığını ortaya koyuyor. Son 
olarak dünyaya çevre merkezli bir bakış 
açısı ile yaklaşmanın öneminden bah-
seden araştırma; şirketlerin ekosistem-

lerindeki tüm işletmelerin kapasiteleri-
ni bu doğrultuda değerlendirmelerini 
öneriyor. 

Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin 
çoğu teknolojideki değişimin iş mo-
dellerini tekrardan değerlendirmelerine 
neden olacağını düşünüyor. Yüzde 78 
oranında ürün/hizmet portföyünün, 
yüzde 76 oranında dağıtım kanallarının 
ve yüzde 74 oranında işletme mo-
delinin tekrardan değerlendirileceği        
öngörülüyor. 

Sadece mobil bir uygulama olan Uber’in 
piyasa değeri dünyadaki tüm araç kira-
lama şirketlerinin toplam değerinden 
fazla... 

Tüm dünyadan araştırmaya katılan 
üst düzey yöneticilerin yüzde 80’i yeni 
iş modelleri üzerinde çalışıyor veya 
çalışmayı düşünüyor. Türkiye’de ise üst 
düzey yöneticiler yeni bir iş modeli 
ararken yüzde 51 oranında ekosistem 
içerisindeki iş ortakları ile birlikte 
çalışarak yeni yollar ile değer yaratma 
anlamına gelen “açık” iş modelini tercih 
ediyor. Yeni bir iş modelini başlatırken 
veya piyasaya yeni bir ürün sunarken 
Türkiye’deki liderlerin yüzde 70’i “ilk 
olmayı” tercih ediyor. 

Sektöründe ilk ya da en iyi olmak 
için üç öneride bulunan araştırma; 
şirketlerin var olan güçlü yönlerine 
odaklanmanın ve arkalarından gelen 
rakiplerinden ders almanın hali hazırda 
yaptıkları şeyin aynısını yapmalarına 
neden olacağını söyleyerek bilinmeyen 
alanları keşfetmelerini öneriyor. İkinci 
olarak şirketlerin kuruluşlarına yakın 
bir yerde bir inovasyon merkezi kurarak 
yeni iş modelleri ve hizmetleri konusun-
da Ar-Ge çalışmaları yapmasını söyley-
en araştırma, umut veren prototip-
lerin bilgili ve heyecanlı müşterilerden 
oluşan bir grup üzerinde test edilmesini 
öneriyor. Son olarak araştırma; teknolo-
jik gelişmelerin hızla yaşandığı günü-
müzde pazarda öncü konuma gelmenin 
zor olması sebebiyle yeni bir iş mode-
li, ürün ya da hizmeti başlatırken hızlı 
olmayı ve büyük oynamayı öneriyor. 
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Türkiye’de yaşanan dijital dönüşümü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Dijital dönüşümün etkilerini her alanda görmek 
mümkün. İlk olarak finans, bankacılık ve medya 
sektörlerini etkisi altına alan dijitalleşme süreci, 
şimdi de sağlık, eğitim, uydu iletişimi gibi sek-
törlerin dönüşümüne öncülük ediyor. Bu sek-
törler, stratejilerini dijitalleşmenin sağlayacağı 
düşük maliyetli ve verimli hizmet sunma avantajı 
üzerine kurarken, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörü bu ihtiyaca dönük olarak geliştirdiği ürün 
ve hizmetlerle sürece etkin cevaplar üretmeye 
çalışıyor.

Bu durum Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolo-
jileri sektörünün de hızla büyümesine etki edi-
yor. TÜBİSAD’ın raporuna göre, sektör 2014 
yılında % 12,1’lik büyüme ile 69,4 milyar TL’lik 
hacme erişmiş durumda. Sektörün, toplam 
ihracat rakamı 1,34 milyar TL’ye ulaştı. Top-
lam ihracatın yarısından fazlası ise yazılımdan 
geliyor. 2015 sonunda bu rakamların daha da 
artacağı öngörülüyor.

Diğer yandan, Türkiye’nin, devlet tarafından 
desteklenen yatırım dostu bir çevre olması se-
bebiyle bilişim ve iletişim teknolojileri sek-
törü açısından bölgesel bir merkez olma po-
tansiyeli oldukça yüksek.  İnovasyon ve Ar-Ge 
konularının iş dünyası açısından artan önemi 
ile birlikte, Türkiye’deki yazılım, donanım, BT 
ve iletişim hizmetlerine yapılan yatırımların 
önümüzdeki yıllarda da artması bekleniyor.   

CeBIT yaşanan bu dijital dönüşüm sürecinin nere-
sinde duruyor? 

CeBIT Bilişim Eurasia, bu süreçle uyumlu olarak 
hem dönüşüyor hem de dönüştürüyor diye-
biliriz. Dönüşüyor; çünkü hem iş dünyası hem 
de kamuda yaşanan dijital dönüşümü doğru 
okuyarak, bu sürece cevap veren inovasyon-
lara ev sahipliği yapan yüzde yüz iş dünyasına 
dönük bir dijital dönüşüm platformu olma 
yönünde bir konsept yeniliğine gitti ve “Gele-
cek Bilişimle Gelecek” mottosu etrafında bu 
yapıyı her yıl daha fazla güçlendirme yönünde 
adımlar atıyor. Aynı zamanda dönüştürüyor; 
çünkü eğitimden sağlığa, uydu iletişiminden 
bankacılığa odaklandığı özel konularla, birçok 
sektördeki e-dönüşüme rehberlik ediyor.

0’lar ve 1’lerin hayatımızı 
kaplamasıyla dünya da dijital bir 
dönüşüme girdi. Bu dönüşümün 

ülkemizdeki yansımalarını          
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nı 

düzenleyen Hannover Fairs Turkey 
Genel Müdürü Alexander Kühnel 

ve Hannover Fairs Turkey Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Özer      

ile konuştuk...

Bizim en önemli hedefimiz 
sağladığımız ticari platform yolu ile 
sektörün gelişimine ve Türkiye’nin 
ihracat hedeflerini yakalamasına 

yardımcı olabilmek...

Alexander 
KÜHNEL
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Bu konsept değişikliğinin zorlukları oldu mu 
sizler için?

Kolay olmadığı doğru. Türkiye’de teknoloji deni-
lince akla ilk gelen etkinliktir CeBIT. İnsanların, 
en yeni teknolojik ürünleri görmek için gittiği son 
kullanıcıya dönük bir fuar oldu yıllarca. Çünkü 
o yıllarda teknoloji dendiğinde ağırlıklı olarak 
bitmiş üründen söz ediliyordu. Bugün ise teknoloji 
dediğimizde en temelde yazılımlardan söz edi-
yoruz. Dijital dönüşümün en temelinde AR-GE ve 
inovasyon duruyor.  Yıllarca teknolojik gelişmelere 
öncülük etmiş bir platform olarak CeBIT sektörde-
ki bu değişimi gözardı edemezdi. 

Sektörün lider fuarı olarak,  pazarın eğilimlerine 
ve taleplerine kulak vererek sunduğu hizmeti 
geliştirmek,  buna uygun olarak konseptini yenile-
mek,  CEBIT in  katılımcı ve ziyaretçilerine karşı 
duyduğu sorumluluğun  ve sektör bileşenleri ile 
kurduğu güçlü iletişimin  bir sonucudur.  Biz bu 
sorumlulukla hareket ettik ve 2014 yılı itibariyle 
CeBIT Hannover’e paralel şekilde %100 B2B kon-
septine geçiş yaptık. Böylelikle, Türkiye’nin diji-
tal dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçladık. 
Katılımcılardan, destekleyen kurumlardan, zi-
yaretçilerden gelen olumlu geribildirimler ise 
doğru bir karar verdiğimizi kanıtlamış oldu. 2016 
yılında bu yeniliğin etkileri çok daha güçlü bir 
şekilde hissedilecek. Hem sergilenen ürünler hem 
de konferanslar aracılığı ile yeni-nesil teknolojiler 
CeBIT Bilişim Eurasia çatısı altında somutlanacak. 

2016 planlamalarınızdan kısaca bahsedebilir 
misiniz?

2016’da ziyaretçiler CeBIT Bilişim Eurasia çatısı 
altında Business Solutions&Future Technolo-
gies ve Goverment Solutions olmak üzere iki ayrı 
kategoride sergilenmiş ürünlere ulaşabilecekler. 
Bu kategoriler altında firmalar, ERP&CRM, fi-
nans ve bankacılık, eğitim, sağlık, uydu iletişimi, 
akıllı yaşam konseptleri, akıllı şehir çözümleri, 
e-devlet, kamu altyapısı gibi çeşitli başlıklarda 
inovasyonlarını sergileyecekler. Telekomuni-
kasyondan finansa, eğitimden sağlığa, enerjiden 
inşaata çeşitli sektörler, bilgi ve iletişim teknolo-
jileri konusunda işlerine katma değer sağlayacak 
çözümlere bu çatı altında ulaşabilecek. Diğer 
yandan, fuarla eşzamanlı düzenlenecek CeBIT 
Global Conferences etkinliği kapsamında, birçok 
önemli konuşmacının katılımı ile dijital dünyanın 
trendlerine odaklanılacak. 

Bu platformun katılımcılar için faydaları neler 
olacak?

CeBIT Bilişim Eurasia için bizim en önemli 
hedefimiz sağladığımız ticari platform yolu ile sek-
törün gelişimine ve Türkiye’nin ihracat hedeflerini 
yakalamasına yardımcı olabilmek.

Yeni iş fırsatları ve iş birlikleri geliştirmek ve ti-
caret hacmini artırmak amacıyla Türk firmalarını 
uluslararası delegeler ve alım heyetleriyle B2B 
görüşmeleri ile prestijli bir platformda aynı ma-
sada buluşturuyoruz.

Hem İstanbul’un, Avrupa, Ortadoğu Afrika, 
CIS Ülkeleri ve Rusya arasında köprü oluşturan 
coğrafi konumu hem de CeBIT Bilisim Eurasia 
kapsamında hedef ülke-sektör bazlı gerçekleşen 
ziyaretçi çalışmaları sonucunda  fuar;  çeşitli ülke-
lerden satın almacıları aynı çatı altında buluşturan 
%100 iş odaklı bir ticari etkinlik işlevi görüyor. 

Firmaların standlarında görmek istedikleri satın 
almacılara özel pazarlama ve tanıtım çalışmaları 
sağlayarak firmaların fuardan en yüksek verimi 
almaları için büyük çaba gösteriyoruz.

 CeBIT Bilişim Eurasia 2016, en son teknoloji ve 
yeniliklerin yanısıra ticari faaliyetlerini belirlemek 
için Türkiye’den ve çevresindeki bölgelerden gelen 
endüstri profesyonellerinin bölgedeki en önemli 
etkinliği olacak.

Murat 
ÖZER
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Önümüzdeki 10 Yılın 
Fırsat ve Tehditleri

Bu yazımızda önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen fırsatlardan ve teh-
likelerden söz edelim isterseniz. Aslında zaman zaman gelecekle ilgili 

bu tür öngörüleri ele alıyoruz, ama yılın son ayında geleceğe dönük 
değerlendirmeleri derli toplu yapmak daha anlamlı oluyor!..

Güventürk GÖRGÜLÜ

Önce fırsatlardan başlayalım. Gözlemlerimize 
göre önümüzde beş belirgin fırsat var;

1- Küresel ekonomide dönüşüm

İçinde bulunduğumuz yıllarda dünya kapitalizmi 
kendi iç dinamikleri sonucu yaşadığı 40-50 yıllık 
döngülerden birinin daha sonuna gelmiş durum-
da. Her biri kendi içinde refah, durgunluk, buhran 
ve gelişme dönemlerinden oluşan bu döngülerin 
biri daha tamamlamak üzere. Yaşanan küresel kriz, 
buhran aşamasına çoktan geçtiğimizi gösteriyor. 
Bunun ardından önümüzdeki on yıl içinde yeni 
teknolojiler ve inovasyonlarla yeni bir gelişme 
döneminin başlaması olasılığı son derece yüksek.

2- Bilimsel gelişmeler ve yeni teknolojiler

Yeni bir büyüme döneminin ateşleyicisi elbette 
yeni teknolojiler olacak. Bu yeni teknolojilerin 
başında genetik, biyoteknoloji ve nanoteknoloji 
geliyor. Sağlık, iletişim, internet, sibernetik gibi 
alanlarda yaşanacak hızlı gelişmeler ve özellikle 
“çevresel sürdürülebilirlik” kavramına odaklanmış 
yeni teknolojiler, önümüzdeki dönemin “Yeşil eko-
nomi” dönemi olacağını haber veriyor.

3- Hızlı kentleşme ve bireyselleşme

Geçen hafta sözünü ettiğimiz gibi dünya nüfusu 
hızla kentlere taşınıyor ve önümüzdeki yıllarda 
daha fazla “birey” haline gelmiş toplumlarla 
karşılaşacağız. Kent kültürü bu hızlı göçle biraz 
erozyona uğrasa da, on yıl içinde yeni tüketim 
anlayışının, özellikle de yeşil ekonominin ortaya 
çıkartacağı yeni kent kültüründen söz etmeye 
başlayacağız. Halen önemli kavramlardan biri 
olan kişiselleştirme (customization) önemini daha 
da artıracak gibi görünüyor.

4- Daha fazla online ortam

Kullanıcının yarattığı içeriğe dayalı web 2.0’ın 
ardından önümüzdeki on yıl, online ve offline 
ortamın bütünleştiği web 3.0 dönemi olacak. 
Gerçeklik ve sanal ortamı birlikte, bir bü-
tün olarak yaşayacağımız web 3.0 döneminde 
“zenginleştirilmiş gerçeklik” (Augmented real-
ity), hayatımızın içine iyiden iyiye nüfuz etmeye 
başlayacak. Bu ortam ve bu dönem aynı zamanda 
fiziksel olarak “para”nın büyük ölçüde ortadan 
kalkmasına, alışveriş ve ödeme sistemlerinin 
olağanüstü çeşitlenmesine neden olacak.
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5- Sosyal dengesizliklerin ortadan kaldırılması

Son yıllarda belki dikkatinizi çekmiştir; IMF ve 
Dünya Bankası gibi kurumların yönetiminde hep 
sosyal demokratlar ve sosyalistler bulunuyor. Bu-
nun nedeni dünyadaki yoksulluğun çok büyük 
bir tehlike olarak görülmesi ve yoksullukla müca-
dele zorunluluğu. Bu konuda şu ana kadar alınan 
sonuçlar pek tatmin edici değil. Zira zengin ülkeler 
kriz nedeniyle daha çok kendi dertlerine düşmüş 
durumdalar, ancak yoksullukla mücadele ve sosyal 
inovasyon gibi konular, önümüzdeki on yılın en 
sıcak gündemlerinden birini oluşturacak.

Tabii bütün bu fırsatlar aynı zamanda içlerinde 
ciddi bir tehlike potansiyeli de barındırıyor.

İnsanlığın ortak aklı bu tehlikeler karşısında 
çözümler geliştiremezse, bu fırsatların bir anda 
olumsuzluğa dönüşmesi de mümkün. Bu teh-
likeleri de kısaca sıralayalım:

1-Çevresel felaketler: Küresel ısınmaya bağlı 
doğal felaketler ve kıtlık.

2-Ekonomik sarsıntılar: Finansal krizin 
derinleşmesi, bölgesel ekonomik çöküntüler ve 
buna bağlı içe kapanma eğilimleri.

3-Sosyal patlamalar ve savaşlar: Eşitsizlik 
ve sosyal politikaların yetersizliği karşısında 
ortaya çıkabilecek sosyal patlamalar. Bunun 
yanında küresel çıkar çatışmaları sonucunda 
bölgesel veya küresel savaş tehditleri.

4-Eğitimsizlik-cahillik: Sosyal dengesiz-
liklerin bir sonucu olarak özellikle Türkiye gibi 
gelişen ekonomilerde niteliksiz insan nüfusu-
nun artması, bu eğitimsizlik ve niteliksizliğe 
bağlı olarak yoksulluğun ve şiddet eğiliminin 
tırmanması, rekabet gücünün düşmesi.

5-Nüfus artışı ve yaşlanma: Kısa süre içinde 7 
milyar kişiyi aşacak dünya nüfusunun yarattığı 
tehlikeler. Gıda ve su sorunu başta olmak üzere 
artan nüfusun tüketim beklentilerinin neden 
olacağı sosyal sorunlar yanında, tüketici nü-
fusun artmasıyla derinleşen çevresel sorun-
lar. Ayrıca yaşam süresinin uzamasıyla üretici 
olmaktan çıkan yaşlı nüfusun neden olacağı        
sorunlar.

Önümüzdeki yıllarda umarız ki bu fırsatlar, 
saydığımız tehlikelere üstün gelir ve dünyanın 
her yerinde insanlar daha iyi bir hayata doğru 
adım atar.

Kaynak: www.icerikfabrikasi.com
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Lumière kardeşlerin 22 Mart 1895 tarihinde sinema ve televizyonun 
temellerini attıkları, Paris’te bir trenin istasyona yaklaşmasını kesit 
alan gösterimleri ile, bugünün televizyonlarına uzanan ve 100 yılı 
aşkın zamandır süregelen büyük bir macera başlamış oldu. Sessiz 

filmlerden sesli sinemaya geçiş ve 70’ler sonrası kullanımı yaygınlaşan 
televizyonlar derken, artık hayatımızın bir parçası konumuna geldi 
bu renkli ekran. İşte o büyülü fenerin yandığı ve bizleri içine çeken  
televizyonlar; son yıllarda toplu yaşam birimlerinde Merkezi Uydu 
Sistemleri ile birlikte büyük bir devrimi yaşıyor. Bu devrimin adı; 

Merkezi Dijital TV Sistemleri... 

Ünal İŞLER / Tron Elektronik

MERKEZİ DİJİTAL TV (QAM)
SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MERKEZİ DİJİTAL TV SİSTEMLERDE İKİ 
ÖNEMLİ ÖZELLİK

Dijital sistem; yüksek kanal kapasitesi, üstün 
görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile 
teknolojik bir sıçrama olarak görülmektedir. An-
cak teknolojinin sunduğu bu değerlerden en yük-
sek verimle faydalanabilmek için seçilecek siste-
min taşıması gereken özelliklerin sorgulanması 
gerekmektedir. Bu nedenle özellikle; bugünün 
ve geleceğin HD kanallarına uyumluluk, farklı 
uyduların kanal dağılımı doğrultusunda bağımsız 
paket oluşturup kapasite ve maliyet optimi-
zasyonu gerçekleştirme (REMUX), merkezden 
kanal sıralama (LCN), uydu yayın platformların 
şifreli kanallarını çözebilme gibi birçok özellik 
dikkate alınmalıdır. Ve elbette merkezi sistem-
ler 7/24 aralıksız çalışan cihazlar olduklarından, 
sistemi oluşturan ürünlerin yüksek endüstriyel 
standartlarda olması, elektriksel ve soğutma özel-
likleriyle öne çıkması ve son olarak hızlı ve kolay-
ca programlanabilmesi gerekmektedir.

Bu özellikler; kapasite, verimlilik, içerik, kullanım 
alanı ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilmenin 
dışında, sistemin nihai maliyetini optimize etmek 
ve yıllarca sorunsuz olarak kullanabilme açısından 
büyük önem taşır. 

Her yeni teknoloji beraberinde yeni soru-
lar ve tercih aşamasında çeşitli zorlukları 
beraberinde getiriyor. Bu durum Merkezi 

Dijital TV Sistemleri için de geçerli. Olası sorular 
arasında nasıl bir sistem seçileceği, sistemin hangi 
özelliklere sahip olması gerektiği, olası teknolo-
jik değişimleri nasıl ayak uyduracağı gibi temel 
konuların yanında, farklı markaların ürün ve 
çözümleri arasında nasıl seçim yapılacağı da öne 
çıkıyor. 

Bu noktada öncelikli olarak şunu belirtmek gere-
kiyor ki; dijital sistemlerden faydalanabilmek için 
alıcı noktasında televizyonların dijital yayınları  
alabilme özelliğinin olması gerekir. Aksi takdirde 
ek bir cihaz kullanılması (set-top box) gereke-
cektir. Bu noktada iyi bir haber olarak belirtmek 
gerekir ki; son birkaç yıldır üretilmekte olan tüm 
televizyonlarda analog yayınların yanı sıra, diji-
tal kablo ve dijital karasal yayınları alabilmelerini 
sağlayan özellikler bulunmaktadır. 

Dolayısı ile Dijital Merkezi TV Sistemi hızla 
yaygınlaşmakla birlikte, “site ve rezidans” gibi 
toplu yerleşim birimlerinde bu sistemlerin tüm 
tele- vizyonlar ile izlenebilen Analog Merkezi 
TV Sistemi ile birlikte kullanılması yerinde olur. 
Otellerde ise genellikle tek tip televizyonlar 
olduğundan, şayet odalarda yeni nesil televizyon-
lar varsa, seçilmesi gereken sistem mutlaka Dijital 
Merkezi TV Sistemi olmalıdır!
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Kanal Yönetimi ve Merkezden Sıralama (LCN)

Merkezi Dijital TV Sistemlerinde, yüzlerce TV 
yayını televizyonlara gelecektir. Bu durum hem 
uygulama hem de TV izleme deneyimi açısından 
kanal sıralamasında tematik içerik oluşturulmasını 
zorunlu hale getirir. İşte bu zorunluğun üstesin-
den gelebilmek için doğru çözümün adı; LCN 
(Logical Channel Numbering) yani Akıllı Kanal 
Sıralama.

Akıllı Kanal Sıralama (LCN) özelliğinin olmadığı 
sistemlerde; yayınlar televizyonlara alfabetik 
olarak veya paket içindeki sıraya bağlı şekilde 
gelir. Popüler kanalların çok arkalarda, az izle-
nen kanalların ise daha önlerde kalmasına yol 
açabilecek bu durum, hem izleyici hem de siste-
mi kuran kişi açısından ciddi sıkıntılar doğurur.                       
Yüzlerce kanal sıralamasının ilk kurulum 
esnasında tüm televizyonlarda tek tek yapılması 
göze alınsa bile, merkezde yapılacak bir bakım 
veya küçük bir değişiklik bile bütün televizyon-
larda bu sıranın bozulmasına neden olacaktır. Ve 
bu durum, uygulamacı veya izleyicilerin kanal 
sıralamasını tekrar tekrar her bir televizyon üzeri-
nde yapmasını zorunlu hale gerektirecektir.

Oysa LCN özelliği olan sistemler sayesinde TV 
yayınlarını tematik olarak istenen sırada dizerek 
merkezden göndermek mümkündür. Böylece 
merkezden yapılan bir ayarlama ile sistemin bağlı 
olduğu yüzlerce televizyon aynı kanal sıralamasına 
sahip olacaktır. 

Kapasite İçerik Oluşturma (REMUX)

Dijital Sistemlerde yayınların çözünürlüğüne 
bağlı olarak tek bir TV kanalı üzerinden ortalama 
8 SD kanal veya 4 HD kanalı verilebilir. 

Örneğin 32 kanal yayın kapasiteli bir Analog 
Merkezi Sistem ile kıyaslandığında aynı sayıda 
çıkış kanalı kullanan Dijital Merkezi Sistemi (RE-
MUX özelliği varsa), HD/SD sayısına bağlı olarak 
300’den fazla TV yayınını dijital olarak verebilir.  
Ancak bu kapasitenin yüksek verimde ve düşük 
maliyetle kullanılabilmesi REMUX özelliği taşıyan 
sistemler ile mümkündür. 

Dijital sistemlerde verilen kanal sayısının uygu-
lamada bir kısıtlaması yoktur. Önemli olan daha 
az sayıda cihaz kullanımı ile daha geniş ve do-
yurucu içerik verilebilmesi, dolayısıyla sistemin 
maliyetinin minimize edilmesidir. Ayrıca son-
raki dönemlerde kanal sayısında gerçekleşmesi 
muhtemel genişleme veya değişim için de mutlak 
suretle planlama yapılmalıdır. Bu noktalar göz 
önünde bulundurularak tercih edilen sistemin 
REMUX özelliği olup olmadığına bakılmalıdır.

Standart sistemlerde verilecek QAM yayın pa-
ketleri, alınan uydu yayın frekansı içeriği ile 
sınırlıdır. Oysa REMUX özelliği olan sistem-
lerde, çeşitli uydu ve frekanslardan alınmak 
istenen yayınlar öncelikle bir havuzda toplanır. 
Sonrasında havuzdan seçilen televizyon kanalları 
ile özel QAM yayın paketleri oluşturulur. Böylece 
tüm QAM modülatörler tam kapasite oranında 
kullanılmış olur. Ve en nihayetinde REMUX özel-
likli sistemler, REMUX özelliği olmayan sistemlere 
göre % 50’ye varan maliyet avantajı sağlayabilir! 
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Elektronik Haberleşme sektörü bilgi yoğun 
bir sektördür. Emek yoğun bir sektör 
olan tarım sektörüyle karşılaştırıldığında 

Türkiye’deki bir çiftçinin 1000 TL’lik akıllı olarak 
tabir edilen bir telekomünikasyon cihazını alması  
için 8 ton salçalık domatesini satması gerekmekte-
dir. Bu durum karşılaştırıldığı zaman yerli ürünü 
yetiştirip satan ile ithal haberleşme ürününü 
pazarlayanın uhdelerinde bir gariplik hissedil-
mekte devletin mali politikaları sorgulanmaktadır.  
Peki bu ağırlıkta hafif ama pahada ağır olan teleko-
münikasyon ürünlerinin bakımını yapan, servisini 
veren ve sistemlerini kuran  tekniker ve teknis-
yenlerin seçimi,  istihdamı ve kariyer planlamaları 
nasıl yapılmalıdır.

Duruma tersten bakacak olursak 65 yıl öncesine  
1950’li yıllara dönelim. Bir ülke dünyada küre-
sel  iletişimi sağlamak için bir vericinin yapılması 
gerektiğini ve bu vericinin kapsama alanının çok 
büyük olması için bir hayli uzaktan yani uzaydan 
sinyal göndermesinin uygun olacağına karar veri-
yor. Tabii ki  ilk olarak uydu diye tabir edilen bu 
yapıyı  üretecek olan kişilerin yetiştirilmesi gereki-
yor. Bunun için de bir an önce enstitü / fakülte / okul 
kurulmasının veya kurulu bir okul var ise burada bir 
an önce programların açılması gerekliliğine karar 
veriliyor. Öyle bir ülke ki her şeyi planlı. Ne kadar 
yenilik ve  yatırım yapmayı planladıysa onun ka-
dar istihdamı yedeğini de hesap ederek elemanını 
yetiştiriyor. Yani bu ülkede bir kişi mesleki bir 
okula girdiğinde istihdamının garanti olması ge-

rekiyor. Peki ne oluyor da meslek okullarından 
çıkan kişiler istihdam problemleri yaşıyor. Bunun 
nedenleri plansızlık, işlerin ehline verilmemesi, 
güvenememe  olarak sıralanabilir. Peki kariyerin 
başladığı yer neresidir?

Büyük önder Atatürk’ün dediği üzere “Okul genç 
beyinlere, insanlığa; hürmeti, millet ve memleket 
sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık 
tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için 
takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. 
Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı 

Ne oluyor da meslek okullarından çıkan kişiler istihdam problemleri 
yaşıyor? Bunun nedenleri plansızlık, işlerin ehline verilmemesi, güve-
nememe  olarak sıralanabilir. Peki kariyerin başladığı yer neresidir?

Okul ve
Kariyer

Yard.Doç.Dr. Serkan AYDIN / Marmara Üniversitesi
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zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve 
birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okul-
dur.” sözünü tatbik eden bir okulun mezunlarının 
istihdamında tereddüdün yaşanmaması gerekir. 
Olur da işveren işçisinin iş hayatında öğrenmesi 
gereken bir yeniliğin veya teknolojinin gerekliğini 
hissederse hayat boyu öğrenme kapsamında  bir an 
önce  işçisinin eğitimini sağlaması gerekmektedir. 

Peki işçisinin hakkını veren işverenler için ileride 
yatırım yapacağı büyümesine katkı sağlayacağı 
elemanlarının alım yeri neresidir. Kariyer siteleri 
mi yoksa  okul mu? Tabii ki cevap okuldur. Okul-
daki devamsızlığı yok denecek seviyede olan ders 
giriş ve çıkış saatlerine dikkat eden hastalık ve 
zorunlu durumlar haricinde normal öğrenim 
süresinde okulundan mezun olanlar değerli ele-
man sınıfındadır. İstihdam konusunda titizlenen 
firmaların  alacakları elemanların durumunu  daha 
da ayrıntılı danışacağı kişiler okuldaki öğretmen 
veya öğretim elemanlarıdır. Bu da okuldaki eğitim 
sürecinde okulun içinde olur.

Örneğin İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan ve 
Marmara Bölgesi’ne de hitap eden ülkemizin ye-
gane değerli yüksekokullarından Marmara Üni-
versitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu’nun gece 
eğitimi elektronik haberleşme programında kayıtlı 
194 öğrenci bulunmaktadır. En erken iki yıl sürede 
tekniker mezun eden bu okula  her yıl 40 kişi 
alınmaktadır. Bu okuldaki öğrencilerin  mevcut 
durumu aşağıdaki piramitte gösterilmiştir.

Programın mevcut durumu incelendiğinde 
yaklaşık 20 adet öğrencinin mezun olabi-
lecek durumunda olduğu gözükmektedir. Peki 
amacı meslek sahibi etmek olan ve aynı zaman-
da iş hayatına da öğrencilerini  hazırlayan; iş 
güvenliğinden mesleğinin gerektirdiği güncel 
bilgilere kadar eğitim veren okulların eksikleri 
olabilir mi? Bu sorunun muhatabı da aslında  sek-
tördür. Sektör istediklerini ve düşüncelerini hiç 
çekinmeden üniversitelere anlatabilir ilgili ku-
rumlara proje önerileri verebilir ve üniversite-sek-
tör koordinasyonunun sağlanması için STK’larını 
etkili bir şekilde kullanabilir. 

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu istihdam konusunda konumu 
gereği öncü olan bir kurumdur. Kariyer plan-
lama ve mezunları takip komisyonu olan yük-
sekokul tüm sektör komitelerini ve firmalarına  
tereddütsüz kapılarını açmaktadır. İstanbul ile 
Marmara Bölgesi’ni kapsayan misyonu gereği 
birçok istihdam  projesi  için planlamalar yap-
makta bu planlarını paylaşacağı sektör ortakları 
aramaktadır.    

Çoğu vakıf ve devlet üniversiteleri de ken-
dine has istihdam ve kariyer birimleri kur-
makta hem öğrencilerin hem de işverenlerin 
istediklerini bulabileceği profesyonel ortamlar 
oluşturmaktadır. Özellikle vakfetmek ifadesini 
kendisiyle bütünleştiren kişilerin, öğretmenlerin, 
öğretim elemanlarının ve özel üniversitelerin  
markaları gelecekte kendisini gösterecek ve hayırla 
anılmalarına vesile olacaktır. Tıpkı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün olduğu gibi...     
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Buluşlar yani teknik geliştirmeler içeren yenilikler için noter kanalı 
ile tescil yaptırmak sıklıkla kullanılan ancak yanlış bir uygulamadır. 

Buluşların noter kanalı ile korunması veya noter evrakları ile hak iddia 
edilmesi mümkün değildir.

Tuğçe AĞCA KIZIL / Patent Çare

Tarifnamenin ve istemlerin ve varsa çizim-
lerin en iyi şekilde buluşu anlatabilmesinin 
sağlanması için profesyonel bir vekil ile çalışılarak 
başvurunun buluşçu adına vekilin yapması öneril-
mektedir. Aksi takdirde çok basit hatalar yüzün-
den iyi buluşlara patent alınamaması gibi ciddi 
hak kayıpları oluşmaktadır.

Başvuru sonrası resmi araştırma raporunda 
buluşumun yenilik içermediği belirtilmiş, bu du-
rumda patent alamaz mıyım?

Patent başvurusu sürecinde gelen araştırma rapo-
ru sadece bir ön rapordur. Patent başvurularının 
patent alabilmesi için bir araştırma ve en az bir in-
celeme raporunun alınması gerekmektedir. 

Araştırma raporunda resmi otorite tarafından 
buluşun yenilik ve/veya buluş basamağı içermediği 
belirtiliyor ise  ve buluşçu buluşunun yenilik /buluş 
basamağı içerdiğini düşünüyor ise başvuru sahibi 
tarafından rapora cevap hazırlanarak inceleme 

Patent Hakkında
Bilmeniz Gereken 12 Şey

Buluşum var, onu korumak için ne yapmalı, 
nereden başlamalıyım?

Bir buluşun korunabilmesi için buluşa patent 
alınması gerekmektedir. Hukuki olarak hak iddia 
edebilmek ve izinsiz kullanımları durdurabilmek 
için tek geçerli yol patent belgesi alınmasıdır. 
Çünkü sadece patent başvurusu ile buluşun yeni 
olup olmadığı yani önceden başka biri tarafından 
bulunup bulunmadığı anlaşılabilmektedir. Pa-
tent başvuru sürecinde buluşun yenilik, buluş 
basamağı ve sanayiye uygulanır olup olmadığı res-
mi otoriteler tarafından araştırılarak incelenmek-
tedir. Sonunda ise sadece yeni ve buluş özelliği 
taşıyan ve sanayiye uygulanabilir olan teknik 
geliştirmelere patent verilmektedir. 

Patent başvurusu nereye yapılır? 

Patent başvurusu koruma istenilen ülkenin resmi 
otoritesine yapılmaktadır. Türkiye için resmi oto-
rite Türk Patent Enstitüsü’dür. 

Patent başvurusu nasıl yapılır? 

Patent başvurusu yapılabilmesi için buluşu an-
latan tarifname ve istemlerin hazırlanarak 
Türk Patent Enstitüsü’ne (Yurt dışında 
yapılacaksa yurt dışındaki resmi 
otoriteye) yapılması gerekir.

Patent başvurusunun belge 
alabilmesi (buluşun tescil-
lenebilmesi) için tarifna-
menin buluşu en iyi şekilde 
anlatıyor olması gerek-
mektedir. Buluşun koruma 
kapsamını belirleyen istem-
lerin ise yeni kısmı ön plana 
çıkaracak şekilde profesyonelce 
ayarlanması gerekmektedir.
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talep edilmesi ve başvuru sürecine devam edil- 
mesi en doğru yoldur. İlk gelen olumsuz rapor ile 
başvurunun terk edilmesi kolay yoldan haklardan 
vazgeçmek anlamına gelebilmektedir. Dolayısı ile 
başvuru sahibi/buluşçu buluşunun diğerlerinden 
en azından 1 farklı yanı olduğunu düşünüyor ise 
bu farklı fonksiyonun patent vekili ile birlikte 
değerlendirilerek rapora itiraz hazırlanması ve pes 
etmeden yola devam edilmesi gerekmektedir.

Buluşçu/başvuru sahibinin yenilik ve buluş 
basamağı kavramlarını kendi kendilerine ayırt 
edebilmeleri ve başvurularına uygun rapora 
cevapları kendi kendilerine hazırlayabilmeleri 
çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Tarifnamede 
veya istemlerde buluş olabilecek bir fonksiyon var 
ise bu fonksiyonu profesyonel bir vekilin buluşçu 
ile koordineli çalışarak göz önüne çıkarması ve bu 
şekilde olumsuz araştırma/inceleme raporlarının 
aşılarak patent tescili elde edilmesi mümkündür.  
Birkaç olumsuz rapordan sonra doğru adımlar 
atılarak patent belgesi almayı başaran sayısız 
başvuru bulunmaktadır. 

Düzgün yazılmayan tarifname ve koruma kapsamı 
sonradan düzeltilebilir mi? 

Tarifname yani başvuru kapsamı sonradan             
düzeltilemez.

Başvurunun kapsamının genişletilmesi aynı 
başvuru için mümkün değildir. Başvuruya 
yazılmayan (unutulan veya atlanan veya o sırada 
önemsiz gibi görünen) bir fonksiyonun hatta 1 ke-
limenin bile sonradan başvuruya eklenmesi müm-
kün değildir. Gerekli şartları ve süreleri yerine ge-
tirmez ise unutulan fonksiyonlar için sonradan yeni 
bir başvuru yapılsa bile korunabilmesi mümkün 
olmamaktadır.  Dolayısı ile ilk başvuru esnasında 
tarifname kapsamının iyi değerlendirilmesi gerek-
mektedir. 

Patent başvurularında oluşan yıllık ücret yatırma, 
inceleme talebi, rüçhanlı başvuru süresi gibi  her-
hangi bir son süre kaçırılırsa ne olur?

Patent başvurularında takip edilmesi gereken 
2 tip süreli iş vardır. Bunlardan ilki uluslararası 
anlaşmalardan doğan ve başvurunun yapıldığı 
tarihte işlemeye başlayan ve takip edilmesi gereken 
sürelerdir. Örneğin yurt dışı koruma isteniyorsa 

ve doğrudan yurt dışı başvuru yapılmadıysa ilk 
başvurudan itibaren 12. aya kadar yapılması ge-
reken rüçhanlı yurt dışı başvurusu.

İkincisi ise başvuru yapılan resmi ofisten gelen son 
süre içeren bildirimlerin yanıtlanmasını içeren 
sürelerdir. Aşağıdaki şekilde bu konuya ilişkin bir 
örnek gösterilmiştir. Bu çizelgedeki dikey oklar 
takip edilmesi gereken süreler ve işleri belirtmek-
tedir. Tüm ülkeler için takip edilmesi gereken süre 
ve işler farklılıklar içermektedir.

Türkiye için çoğu durumda son süre kaçırılırsa 
başvuru geri çekilmiş sayılmaktadır yani o 
başvuru için tüm haklarınız kaybolmaktadır. 
Örneğin araştırma raporunun 15. aya ka-
dar yapılmaması durumunda başvurunuz geri 
çekilmiş sayılmaktadır. 

Bazı durumlarda başvurunun kurtarılabilmesi 
mümkündür. Örneğin yıllık ücretler başvurunun 
yapıldığı tarihten itibaren her yıl başvurunun 
yapıldığı ay ve güne kadar ödenmesi gerekmekte-
dir. Son süresi kaçırılırsa ek ücret ile başvurunun 
yapıldığı tarihe ek 6 ay içinde yıllık ücretin ödene-
bilmesi mümkündür. Bu sürenin de kaçırılması 
durumunda  patent hakları kaybedilmektedir.

Bir diğer örnek bir TR başvuru yapıldıysa söz 
konusu TR başvurunun tarihinden itibaren 
Paris sözleşmesi çerçevesinde 12 ay içinde yurt 
dışında bir başvuru yapılabilmektedir. Bu tarihin 
kaçırılması durumunda çoğu ülkede bir daha söz 
konusu TR başvurusundaki buluş için koruma 
alınamamaktadır. Bu durumu kurtarmak için bir 
yol söz konusu TR başvurusu yayınlanmadan 
başvuru sahibinin ilk başvuruyu geri çekmesi ve 
yeni bir başvuru yapılmasıdır (Bu durumda en 
az 12 ay kaybedildiğinden bu sürede bir başka 
kişinin aynı buluş için patent başvurusu yapmış 
olma riski doğmaktadır). Bir diğer yol ise mücbir 
sebep talebi ile ilk başvurunun rüçhan haklarını 
kurtarmaya çalışmaktır. Ancak bu yol da çoğu 
ülke için çalışmamaktadır veya zor çalışmaktadır.

Dolayısı ile patent başvurularında hakların yoktan 
yere kaybedilmemesi için tüm süreli prosedür-
lerin takip edilmesi ve gerekli dosyalamaların 
zamanında resmi ofislere yapılması, ofislerden 
gelen bildirimlerin iyice anlaşılması, son süre 
içeriyorlarsa bunların takibi ve zamanında 
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cevaplanması gerekmektedir. Patent başvuru 
süreçleri karışık ve uzun süreli olduğundan 
başvuru sahiplerinin bu konuda profesyonel ve-
killerden destek alması önerilmektedir. 

Başvuru sahibi/buluşçu açısından yayınlanan    
patent başvurusunu  kaybetmenin riski nedir? 
(Örneğin; Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen 
bir son süreye uymadınız, bir resmi bildirime cevap 
vermediniz veya resmi ücretlerden birini ödemeyi 
unuttunuz ve yayınlanan başvurunuz resmi ofis 
tarafından geri çekildi) 

Düşen bir marka (hakları yitirilen bir marka) için 
markayı sizden önce biri almadı ise yeniden marka 
başvurusu yapılabilir.  Buluşlarda durum farklıdır. 
Bir kere yayınlanan ve sonrasında hakları bir 
şekilde yitirilen patent başvurusunun içeriğindeki 
buluş halka mal olmuş sayılır. Yani buluşu herkes 
istediği gibi ticari olarak kullanıp, üretip satabilir. 
Çünkü yayınlanan buluşun yeniliği ölmüştür. Artık 
o buluşa hiç kimse tarafından koruma (patent) 
alınamaz. Tasarımlarda da yayınlanan ve hakkı 
düşen bir tasarım için yeniden tasarım koruması 
alınamamaktadır. Zira yenilik kriteri tasarımlar 
için de geçerlidir. Ancak tasarımlar eser olarak ve 
haksız rekabet hükümleri gereğince korunmaya 
devam edilebilirler.

Niye patent başvurusu yapmalıyım? 

Firmalar ve buluşçular 20 yıl süre ile buluşlarını 
izinsiz kullanımlara karşı korumak için patent 
başvurusu yapmalıdır. Patent başvurusu; 
nTicari olarak buluşu kiralamak (lisans vermek) 
veya satmak (devir) suretiyle parasal kaynağa 
dönüştürülebilir.
nİşletmenin maddi ve manevi olarak gücünü 
arttırır.

nÜçüncü kişilerin izinsiz kullanımları karşısında 
savaşma olanağı ve tazminat gelirleri elde etme 
şansı verir.
nSözleşmelere konu edilebilir ve pazarlama un-
suru olarak kullanılabilir.
nAR-GE faaliyetlerinin de gelişmesine yardımcı 
olmaktadır. Zira araştırma faaliyetlerinde 
Amerikayı yeniden keşfetmeye çalışmak yerine 
patent dokümanlarını kullanmak ciddi bir za-
man kazancı sağlamaktadır. Ayrıca her patent 
başvurusu yayınlanmakta ve geliştirilecek diğer 
buluşlara ilham olmaktadır. 

Sadece tek bir durumda patent başvurusu yapmak 
uygun olmayabilir. O durum da buluşun dışarıdan 
bir göz ile nasıl yapılacağının bulunamaması veya 
tersine mühendislik ile buluşun çözümlenememe-
sidir. Bu durumlarda başvuru yerine ticari sır 
olarak buluşun saklanması buluşun süresiz olarak 
korunmasını sağlayabilir. 

Patent başvurusu süreci pahalı bir süreç. Bu  ko-
nuda nerden yardım ve teşvik alabilirim?

Türkiye’de 2006 yılından beri patent başvurularını 
destekleyen devlet teşviklerinin sayısı oldukça 
artmıştır. Bu teşviklerin başında TÜBİTAK’ın 
verdiği hibeler ve ödüller bulunmaktadır.

TÜBİTAK’ın 2014 yılından beri sürdürdüğü 1602 
Patent Destek Programı ile Türkiye ve Yurt dışında 
yapılan patent başvuruları için hibe alınması 
mümkündür. Detaylarına aşağıdaki linklerden 
ulaşabilirsiniz. 

nhttp://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/
commonContent/Tubitak
nhttp://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-
patent-destek-programi

Kosgeb’in Fikri Sınai Haklar için verilen çeşitli 
destekleri bulunmaktadır. 

nGENEL DESTEK PROGRAMI - Sınai Mülkiyet 
Hakları Desteği http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/
UI/Destekler.aspx?ref=7
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nAR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI - Sınai ve 
Fikri Mülkiyet Hakları ENDÜSTRİYEL UYGU-
LAMA PROGRAMI - Kira Desteği - Personel 
Gideri Desteği - Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf 
Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 
nhttp://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.
aspx?ref=6

Kosgeb’in diğer desteklerine aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.

n ht tp : / / w w w. ko s ge b. gov. t r / Pa ge s / U I / b.
aspx?ref=20

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklerine 
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

nhttp://www.kobi.org.tr/index.php/destek-ve-te-
vikler/destekler
n h t t p : / / w w w. s a n a y i . g o v. t r / S e r v i c e s .
aspx?catID=305&lng=tr

Kalkınma Ajanslarının dönemsel olarak açtıkları 
destek programları, şehirlerin Kalkınma 
Ajanslarından takip edilebilmektedir.  Örneğin 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın açık olan destek 
programlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

nhttp://www.istka.org.tr/istka-destekleri/acik-
destek-programlari

Bir patent başvurusu yaptım. 1 ay sonra başka 
bir firma/kişi de aynı buluş için bir başka ülkede 
başvuru yaptı. Patent alabilir mi?

Hayır. Sizin önce yaptığınız başvuru patent 
alacak ve diğer başvuru alamayacaktır. Dünyanın 
çoğu ülkesinde ilk başvuran, patenti alır sistemi 
işlemektedir. Konunun Avrupa Patentleri için is-
tisnai durumları bulunmaktadır.

Yazılımlara/bilgisayar programlarına patent ala-
bilir miyiz? 

Bu konuda her ülkenin kendi farklı içtihatları söz 
konusudur. Türkiye ve Avrupa Patent kanunlarına 
göre alınamadığı, Amerika’da ise alınabildiği 
kanunlarda belirtilmektedir. Ancak kanunlarla 
bilgisayar programlarına patent alınamayacağı 
belirtilen Avrupa ve Türkiye’de bile bilgisayar 
programlarına patent alınabilen durumlar 
bulunmaktadır. Bunun için bilgisayar programının 
özelik ve teknik unsurlarının profesyonel bir pa-
tent vekili ile irdelenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de patent başvurum var. Buluşum ko-
rumak için diğer ülkelerde de başvuru yapmam       
gerekir mi?

Evet. Başvuru sistemleri ülkeler veya bölgelere 
özgüdür. Yani hangi ülkede başvuru yapıyor isek 
o ülkede koruma sağlarız. Bu sebepten başvuru 
maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla çeşitli 
bölgesel ve uluslararası başvuru sistemleri 
bulunmaktadır.

Türkiye’de patent başvurusu yaptım. Mali 
olarak kötü durumdayım. Bu sebepten yurt dışı 
başvurusunu Türkiye’deki patent başvurusu belge 
ile sonuçlandıktan sonra yapmak istiyorum. Belge 
alımından (tescilde) sonra yurt dışında istediğim 
ülkeye başvurabilir miyim? 

Hayır. Paris Sözleşmesi çerçevesinde bir ül-
kede bir patent başvurusu yapıldıktan sonra 
12 ay içerisinde diğer ülkelerde de aynı buluş 
için başvuru yapılması gerekmektedir. Dolayısı 
ile başvuru 18. Ayda yayınlandıktan sonra bir 
daha diğer ülkelerde başvuru yapmak mümkün 
değildir. Patent başvuruları ortalama 3, 3.5 yıl 
sürmektedir. Dolayısı ile belge kararı geldiğinde 
başvuru çoktan yayınlanmış olmaktadır. Patent 
başvurusu; süreç takibi, son süre takibi ve profes-
yonel deneyim gerektiren bir süreçtir. Dolayısı ile 
patent başvurularının deneyimli bir patent vekili 
tarafından yapılması önerilmektedir. 

Ayrıca; TUYAD üyelerinin AR-GE faaliyetlerini 
desteklemek için info@patentcare.com üzerin-
den ücretsiz e-posta yolu ile danışmanlık hizmeti 
sunuyoruz.
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Tahkim, tarafların yaptıkları sözleşmelere, o sözleşmeden doğan 
uyuşmazlıkların hakem veya hakemler tarafından çözüleceğine 

ilişkin olarak koyacakları hüküm çerçevesinde, uyuşmazlığın       
devletin yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen   

hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Türk 
Hukuku’na göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için, 

uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması gerekir. 

Av. Senem BAHÇEKAPILI VINCENZI / İTOTAM

Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlen-
mesine izin verdiği konularla ilgili olarak, 
taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek 

uyuşmazlıkların devlet yargısına alternatif olarak 
hakem adı verilen kimseler aracılığıyla çözümlen-
mesi şeklinde de tanımlanabilir. 

Milletlerarası ekonomik ilişkiler bağlamında, tüm 
dünyada gerek özel hukuk kişileri arasında gerekse 
özel hukuk kişileri ile kamu tüzel kişileri arasında, 
ortaya çıkan uyuşmazlıkların son 30 yılda yaygın 
olarak “tahkim” yoluyla süratle ve tarafları tat-
min edici şekilde çözüme kavuşturulduğu görül-
mektedir. Kendi ülkelerinde uluslararası tahkimi 
yaygınlaştırmak ve diğer ülkelerden yatırımcıları 
kendi ülkelerinde tahkim hizmeti almaya teşvik 
etmek isteyen devletler mevzuatlarını değiştirmiş 
veya yenilemişlerdir. Ülkemiz, tahkim konusun-
daki gelişmelere seyirci kalmayarak gerek ulusal 

mevzuatında yaptığı düzenlemelerle gerekse taraf 
olduğu milletlerarası antlaşmalarla dünyadaki 
gelişmelere ayak uydurmuştur.

Tahkimde yargılama süresinin kısalığı, asgariye 
indirilmiş usuli formaliteler, tarafların serbestçe 
tahkim yerini belirlemeleri, alanında uzman 
ve tanınmış hakemlerin seçilebilmesine olanak 
tanınması, mahkemelerin tahkim yargılamasına 
olan müdahalesinin sınırlı oluşu ve tahkim 
yargılamasının gizliliği hususları ticaret ak-
törlerinin tahkime yönelmesinde en önemi                         
etkenlerdendir.

Tahkim bir kurumun düzenleyici kuralları 
ışığında, “kurumsal tahkim” olarak veya herhan-
gi bir kuruma bağlı olmaksızın “ad hoc tahkim” 
olarak iki şekilde yürütülebilir. Bunun yanı sıra 
tahkimde “zorunlu tahkim/ihtiyari tahkim”, “milli 

TAHKİM KAVRAMI 
ve İTOTAM TAHKİMİ
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tahkim/ milletlerarası tahkim” gibi ayrımlardan da 
söz etmek mümkündür.

Türkiye’de kurumsal tahkim denilince ilk akla ge-
len kurum İstanbul Ticaret Odası‘dır.  Bir asırdan 
fazla bir süreden beri İstanbul’un ticaret hayatında 
önemli bir rol üstlenen ve Türkiye’nin en eski tica-
ret odası olan İTO, bu konuda da öncülük ederek 
1979 yılında sunmaya başladığı tahkim hizmetini, 
uluslararası uygulamalara ve yabancı ülkelerdeki 
emsallerine uygun olarak verebilmek için bağımsız 
bir tahkim merkezi kurulması çalışmalarına 
başlamış ve 2014 Ekim ayında İstanbul Ticaret 
Odası Tahkim Merkezini (İTOTAM) kurmuştur. 
İTOTAM’ın kurulmasıyla birlikte yeni Tahkim 
Kuralları da yürürlüğe girmiştir.

İTOTAM, tahkim yoluyla ticari uyuşmazlıkların 
çözümlenmesi teşvik etmekte ve tahkim kuru-
munun geliştirilmesi bakımından etkin bir rol 
oynamaktadır. 

Tahkim Kurallarının yenilenmesi çalışmalarında, 
2010 tarihli UNCITRAL Tahkim Kuralları mo-
del alınmış ve bu bağlamda, Milletlerarası Tica-
ret Odası Tahkim Kuralları 2012 (ICC), İsviçre 
Kuralları, Viyana Kuralları, Avusturya Kuralları 
gibi yeni düzenlemelerden yararlanılmıştır.

İTO üyesi firmalar, diğer Türk ya da yabancı fir-
malarla yaptıkları sözleşmelere aşağıdaki örnek 
İTOTAM tahkim şartını koyarak tahkim hiz-
metinden yararlanabilirler.

“İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle 
ilgili olan ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya 
geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık 

veya istem İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi 
(İTOTAM) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak 
tahkim yoluyla çözülecektir.” 

İTOTAM’ın kurulması, çağdaş tahkim merkezleri 
tahkim kurallarıyla uyumlu olarak hazırlanan 
İTOTAM Tahkim Kuralları ve profesyonel hizmet 
anlayışıyla, ticari aktörlerin uyuşmazlıklarının en 
kısa zamanda, etkin, alanında uzman kişilerce 
ve makul masraflar çerçevesinde çözümünü 
sağlaması bakımından İstanbul’un bir finans 
merkezi olması yolunda atılmış en önemli 
adımlardan biridir.
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Mobilya sanayisinin gelişmesi için; mobil-
ya üreticileri, yan sanayicisi, ithalatçısı 
ve perakendecileri ile gerekli olan iş 

birliğini sağlamak, sektör ihtiyaçlarını, çözüm-
lerini kamu yönetimi ile paylaşarak, sağlıklı ka- 
rarlar alınmasını ve uygulanmasını sağlamak da 
MOSDER’in önemli kuruluş misyonları arasında 
yer almaktadır. MOSDER’in öncelikli hedefi, 
mobilya sektöründeki öncü görevini sektörün 
tüm katmanlarına yayarak faaliyet gösteren 
meslektaşlarını kurumsal bir şemsiye altında bir 
araya getirmektir.

MOSDER halen; mobilya sektörünün öncü 57 
markasını tek çatıda toplayarak, sektörün yüzde 
75’ini aşkın kesimini temsil etmektedir.

MOSDER’in Faaliyetleri

Sektörün önemli gündem maddesi her yıl olduğu 
gibi bu yıl da İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB). 
İSMOB Türkiye’nin en büyük, dünyanın da 3. 
büyük mobilya fuarı olarak sektöre yeni yılın ilk 
çeyreğinde önemli bir canlılık sağlamaktadır. 12-
17 Ocak 2016 tarihinde yeni adresi TÜYAP Fuar 
Merkezi’nde 12.si gerçekleştirilecek olan İSMOB 
dünyanın birçok mobilya üreticisinin katıldığı bir 
fuar olarak, Türk mobilya üreticisini de yakından 
ilgilendirmektedir. 

Yine MOSDER tarafından düzenlenen “Ulusal 
Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmaları” da önemli 
konular arasında; genç tasarımcıları desteklemek 
ve geleceğin mobilya sektörüne yön verenlerini 
belirlemek önemli bir misyon. Türk mobilya üre-
ticilerinin de beğenisine sunulan tasarımların 
birçoğu üreticiler tarafından patentlenerek sek-

töre sunulmaktadır. Bu hem yarışmaya katılım 
gösteren öğrenciler hem üreticiler için önem arz 
ettiği gibi, geleceğin mobilya vizyonunu görmek 
ve hedefleri ona göre belirlemek açısından da 
önemli bir adımı teşkil etmektedir.

MOSDER’in Türk Mobilya sektörüne katkısı

Dünyaca referans kabul edilen Centre For In-
dustrial Studies (CSIL) raporlarında, Türkiye 
mobilya sektörü 2014 yılı ihracat rakamlarına 
göre dünyada en çok mobilya ihraç eden ülkeler 
sıralamasında bir önceki yıla göre 3 sıra birden 
yükselerek 12’nci olmuştur. Mobilya sektörü 

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER); yurtiçinde,     
mobilya perakendecisini ve tüketicisini bilinçlendirmek, sek-

törün markalı mobilya arzına yönlendirmek amacıyla 2003 yılında 
kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana yurtdışında, dünya 

standartlarına uygun, yeterli kalitede, farklı ve özgün tasarımları 
ile aynı zamanda rekabetçi fiyatları olan bir “Türk Mobilyası”       

vizyonu oluşturmak hedefiyle ilerlemektedir.

Hedef; Türk Mobilyasını
dünyaya tanıtmak



www.dijitalyasam.org 33

KONUK

son 10 yıldır büyümesini sürdürmekte ve komşu          
ülkelerdeki krizlere ve iç karışıklıklara karşın ihra-
cattaki başarı grafiğini her yıl yükseltmektedir. Bu 
da Türk mobilya sektörünün dünyadaki yerinin 
güçlenerek büyüdüğünün kanıtıdır.

Öte yandan Türk mobilya sektörünün yüzde 75’ini 
temsil eden MOSDER; Türkiye’yi 2023 yılında 
dünyadaki en büyük ilk 5 ihracatçı ülkeden biri 
yapmayı hedefleyen ve tüm çalışmalarını bu hedef 
doğrultusunda yürüterek ihracata büyük katkılar 
sağlayan bir kuruluştur.

Türkiye’de birliktelik ruhunun en önemli tem-
silcilerinden biri olan MOSDER’in öncelikli 
hedefi, mobilya sektöründeki öncü görevini 
sektörün tüm katmanlarına yayarak faaliyet 
gösteren meslektaşlarını kurumsal bir şemsiye 
altında bir araya getirmektir. Türk Mobilya stili-
nin oluşturulması ve yaygın hale getirilmesi için 
yapılan çalışmaların; genç, dinamik, kalite ve 
tasarımı aynı potada eritecek düzeyde anlayışa 
sahip Türk mobilya sektörüne de bir ufuk açacağı 
yadsınmaz bir gerçektir.

Türkiye’nin kazanması adına, markalaşma yolun-
da atılan en önemli adımlardan birkaçı tasarımın 
gerçek manada üretimde karşılığını bulması ve 
Ar-Ge yatırımlarıdır. Ayrıca MOSDER; sektörü 
büyütmek ve geliştirmek adına gerçekleştirdiği 
çalışmalar ve düzenlediği organizasyonların 
karşılığını, açıklanan üretim ve tüketim rakamları 
ile taçlandırmaktadır. 

Rakamlar, Türkiye ekonomisinin önemli yapı 
taşlarından birisi olan mobilya sektörü için 
olumlu bir tablo çizmektedir.  Yılın ilk yarısı 
için 1.100 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. 
2015 yılının da 2,6 milyar dolarlık ihracat ile 
kapatılması öngörülmektedir.

Hedef; dünya standartlarına         
uygun, yeterli kalitede, farklı ve 

özgün tasarımları ile aynı zamanda 
rekabetçi fiyatları olan bir “Türk 
Mobilyası”vizyonu oluşturmak... 

MOSDER Başkanı 
İsmail DOĞAN
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Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile birlikte her geçen gün bir            
yenilikle karşılaşıyoruz. Her gelişme ile alışageldiğimiz ürünlerin yeni 
versiyonları daha hızlı, daha kaliteli, daha kullanışlı kısacası bitmeyen 
bir “daha” silsilesi ile hayatımıza dahil oluyor. Bu grubun son halkasını 

da DAB (Digital Audio Broadcasting) olarak tanımlayabiliriz.

Erdem EREN / Global Partner

Öncelikle DAB terimi ile ilk defa karşılaşan 
okurlarımız için DAB’ın ne olduğunu 
açıklayalım:

DAB İngilizce’de Digital Audio Broadcasting 
kısaltması olarak kullanılır ve “Dijital Ses Yayını” 
demektir. FM analog radyo yayınları yerine karasal 
vericiler üzerinden dijital radyo yayın yöntemidir.

DAB şu an Danimarka, Almanya, Norveç, İsviçre, 
Belçika gibi ülkelerde beş ve üzeri yıldır yoğun 
olarak kullanılmaktadır. DAB radyoların sesi çok 
nettir ve FM gibi hışırtılı sesler duyulmaz.

Unutmadan ekleyelim!

Radyoların hem analog hem de dijital yayını bir 
arada sunan ürünler de tüketiciyle buluştu. Yani 
birini seçmek zorunda değilsiniz.

Üstün kaliteli DAB yayınlarını almak için 
tasarlanan ürünler, hem Dijital ses 

yayını hem de FM sinyallerini 
alma özelliğine ve 10 / 20 

kanal kayıt hafızasına 
sahip. Farklı ve modaya 

uygun tasarımlarla da 
sunulan bu radyolar 
şık bir yapıyı da be-
raberinde getiriyor. 

DAB teknolojisini 
destekleyen yeni 

radyoların ev, araç 
ve taşınabilen 

versiyonları da 
mevcut.  

DAB, çok yakında 

TÜRKİYE’de
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