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Merhaba değerli okurlar,

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı

Seçimlerle dolu 2015 yılı sonrası sanal sebeplerle 
savaşa dahil edilmeye çalışılan ülkemizde sek-
tör, Ocak ayını beşte bir iş hacmi ile tamamladı. 

Sektörün güncel durumunu takip ettiğimiz dergimi-
zin 12.sayısı genel yayın yönetmeni Sayın Mustafa 
Şapşap’ın çalışması ile Cabsat Satellite Dubai 2016 
Fuarı’na özel olarak hazırlandı.

Mena Bölgesi Ortadoğu Uydu sektörü için en ve-
rimli pazar... Bu pazardan pay almak isteyen tüm 
operatörler (SES, Azercosmos ,TürkmenAlem, Mo-
nacoSAT, Eutelsat, Yahsat) yoğun bir çalışma içeri-
sinde iken milli uydumuz Türksat bu pazara açılan 
tek teknoloji kapısı Türkiye olmasına rağmen bek-
lenilen çalışmayı yapamıyor. Özel sektörün önünde 
devlet kurumları olduğunda bu alışkın olduğumuz 
bir durum. Rahmetle anıyoruz, Mustafa Koç ticaret-
te yerinde ve akıllı adımlar atıyordu, yazık ki ömrü 
yetmedi. ABD’nin teknoloji devi General Electric’in 
elektronik bölümünü satın alıp Arçelik’in global bir 
oyuncu olmasını sağlayacaktı.

Türkiye pazarının büyümesi ancak özel sektörün 
önünde engel teşkil eden bürokrasinin özelleşmesi 
ile mümkün olabilecektir. 

Ulusal frekans spektrumunun yönetildiği RTÜK ha-
len siyasetçilerce idare ediliyor. Bakın bir yerli TV 
kanalı 240 bin TL lisans ücreti verirken yabancı uy-
dularda yayın yapan kanallar 20 bin TL ile lisans so-
rununu çözmekte. Yani RTÜK bu gereksiz uygulama 
ile kanallara ‘Bırakın Türksat uydusunu gidin yaban-

cı uydularda yayın yapın!’ diyor. Bu uygulamanın 
yeni göreve gelen yönetim tarafından kaldırılması-
nı umuyoruz.  

Yeni iş fırsatlarımız doğuyor. Analog radyo ve TV 
dijital oluyor, on milyar dolarlık bir pazar oluşacak. 
İnternet TV sistemleri gelişiyor yabancı oyuncular 
pazardan yerli firmalara oranla daha fazla pay alı-
yor. Bu konuda yasal düzenlemenin sektör yönün-
de bir an önce olmasını umuyoruz. 

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne bir 
yıldır yaptığımız müracaatlar karşılık bulmadı. Yer-
li üretici ithalat karşısında haksız rekabet görmek-
tedir, ilgililerin dikkatini tekrar çekmek istiyoruz.

TUYAD yönetimi olarak sürekli panik yaşayan ve 
fiyat düşüren sektör temsilcilerimize multiswitch 
ve uydu alıcılarında rekabet unsurlarının kalite 
standartlarını baz almaları hususunda uyarıda bu-
lunduk. TRT ile yaptığımız görüşmelerde denetim 
pulunun (bandrol) dijital olması hususunda ilk gö-
rüşmelerimiz olumlu geçmiştir.

Meslek lisesi sanayi iş birliği TUYAD katılımı önem 
göstermektedir. Öğrenci meslektaşlarımızın okul 
sırasında iş hayatı ile tanışmasına vesile oluyoruz.

Bu yıl ticaret odaları seçimleri olacak. Sektörün re-
gülasyon tarafında temsil gücünün artması ancak 
bu gibi kurumlarda görev almamızla güç kazana-
caktır. Konuya duyarlı olmanız hususunda dikkati-
nize sunuyoruz.

Chairman of TUYAD
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In Turkey, a city name was moved to 
internet as a domain name extension. 
Because of the brands of “.istanbul” 

and “.ist” were put into service, a press 
conference was organized in İBB (Is-

tanbul Metropolitan Mayor) president-
ship building. “.istanbul” and “.ist” new 
higher-up domain name extensions will 
strengthen to online global identities to 
the people from Istanbul via brand of 

Istanbul and popularize the advantages 
of Istanbul in commercial and tourism 

fields as global-scaled.

internette milli alan adı

İnternette kullanılacak İstanbul uzantılı yeni 
.ist (nokta ist) ve .istanbul (nokta İstanbul) 
üst düzey alan adı uzantılarını İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tanıttı. 
Saraçhane’deki İBB binasında gerçekleşen törende 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un güçlü 
marka değerini dijital platforma taşıdıklarını, 
dünya çapında kişileri ve işletmeleri İstanbul 
çatısına aldıklarını söyledi.

New York, Berlin, Tokyo, Londra, Roma gibi 
şehirlerle birlikte kendi alan adlarını kullanan 
şehirler arasına İstanbul’un da katılmasını çok 
önemsediklerini vurgulayan Başkan Topbaş, 
İstanbul’un Türkiye’den ve yakın coğrafyadan alan 
adı başvurusu yapan tek kent olduğunu söyledi.

Gelişen dünyada internetin vazgeçilmez bir iletişim 
aracı olarak yerini aldığını ve İBB’in böyle bir 
süreçte her alanda olduğu gibi internet alanında 
da varlığını hissettirmek için adımlarını attığını be-
lirten Kadir Topbaş, “İstanbul ve Türkiye için çok 
heyecan verici bir tanıtımda birlikteyiz. Şehirlerin 

Türkiye’de ilk defa bir şehir ismi, 
alan adı uzantısı olarak internet 

ortamına taşındı. “.istanbul” ve “.ist” 
markalarının hizmete sunulması 

dolayısıyla İBB Başkanlık binasında 
bir basın toplantısı düzenlendi. “.is-
tanbul” ve “.ist” yeni üst düzey alan 

adı uzantıları başta İstanbullular 
olmak üzere dünya çapında çevrimiçi 

kimlikleri İstanbul markası ile 
güçlendirecek, İstanbul’un ticaret 

ve turizm alanındaki avantajlarını 
küresel ölçekte yaygınlaştıracak. 

National domain name on 
internet for

The higher-up field extensions of .ist (dot 
ist) and .istanbul (dot istanbul) that will be 
used in internet were introduced by The 

Chairman of Istanbul Metropolitan Mayor Kadir 
Topbaş. He said that they carried the powerful 
brand value of Istanbul to the digital platform and 
obtained the global people and companies to the 
Istanbul.

Istanbul participated between the cities that are 
using their own domain names like New York, 
Berlin, Tokyo, London, Rome. Kadir Topbaş               
emphasized that they really mind this situation. 

He said, “In the developing World, internet is 
an irreplaceable pulpit and IBB is beginning to 
make their presence felt in internet field. We are 
together in an exciting publicity for Turkey and 
Istanbul. When servicing in too many areas such 
as sport, culture, art and transportation, we are in 
the excitement of carrying Istanbul to the different 
point. Thus, we provide an important right ascen-
sion not in only our country but also in the world.”
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Topbas who said that this new space will use the 
names of all corporations and industry will be 
opened to the world the name of, he said; “This 
will be associated with the meaning of companies 
worldwide Istanbul. This is a serious amount of ad-
vertising will bring as well as the important facili-
ties. Our internet point is formed. We always want 
to bring her to Istanbul whatever in the World and 
we achieved this with our team.”

A national brand on the Internet...

“.ist and .istanbul emerged as the national domain 
names. If we were to apply that, other brands of Is-
tanbul in the near future, maybe it would go on the 
Internet over other cities.” said Topbas, continued as 
follows:

“Now a national brand emerged. This is a very mea-
ningful thing. Not an ordinary job. This is a result of 
innovative thinking and closely follow up on deve-
lopments in the world. The people from Istanbul 
will have the honor of using the domain name of .is-
tanbul. In the future, we will especially for individu-
als with international brand companies and public 
ins-titutions to contribute to the promotion of Is-
tanbul with this domain name and will have shout 
out to the world. I would like especially to express 
that this is a completely different feeling and a great 
gift to future generations. Future generations will 
be proud of and ‘Luckily Istanbul domain name is 
taken’ in a study to tell signature waste. The Internet 
is now referred to will start from Istanbul and Istan-
bul. What a beautiful thing. If you use the subway 
or urban infrastructure. But this brand not only in 
Turkey and Istanbul, in our region, even to be used 
in the world.

yarıştığı İstanbul’dan odak şehir ve inovatif şehir 
olma yolunda büyük bir heyecan duyan İstanbul var. 
Ulaşımdan altyapıya kadar kültür sanattan spora 
kadar birçok alanda hizmet ederken, İstanbul’u in-
ternet alanında da çok farklı bir noktaya taşımanın 
heyecanı içindeyiz. Böylece sadece ülkemizde değil, 
dünyada da İstanbul adına çok önemli bir açılımı 
sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Bu yeni alan adlarını kullanacak bütün kurumsal 
firmaların ve sektörlerin İstanbul adıyla dünyaya 
açılacağının altını çizen Topbaş, şöyle konuştu; 
“Bu da dünya çapında firmaların İstanbul ile 
ilişkilendirilmesi anlamı taşıyacak. Bu ciddi bir 
reklam değerinin yanı sıra önemli kolaylıklar da ge-
tirecek. Bize ait bir internet noktası oluşmuş oluyor. 
Dünyada ne varsa onu hep İstanbul’a getirmek isti-
yorduk ve bunu ekibimizle birlikte başardık.”

İnternette milli bir marka…

“.ist ve .istanbul milli alan adları olarak ortaya çıktı. 
Eğer biz müracaat etmemiş olsaydık, İstanbul yakın 
gelecekte başka markalar, belki başka şehirler üze-
rinden internete girecekti” diyen Topbaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü;

“Şimdi bir milli marka ortaya çıktı. Bu çok anlamlı 
bir şey. Sıradan bir iş değil. Bu inovatif düşünmenin 
ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin 
bir sonucu. İstanbullular da .istanbul alan adını 
kullanmanın gururunu yaşayacaklar. Uluslararası 
marka olan firmalar ve kamu kuruluşları başta 
olmak üzere ileride bireylere de bu alan adıyla 
İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunacak ve 
İstanbul’dan dünyaya haykırmış olacağız. Bu 
bambaşka bir duygu ve gelecek kuşaklara büyük 
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Noting that the Internet now begins in Istanbul Top-
bas, “Such an emotional moment. Metro uses only 
of Istanbul. But to use this brand in the world. Is-
tanbul where life is no longer a privilege to be proud 
as Internet domain names. The use of international 
brands and corporations of Istanbul domains to 
increase the brand value of our city. Napoleon’s 
“World had been the only state capital would be Is-
tanbul” Istanbul is also the name of the internet has 
also carries a very different meaning.”he said.

Topbas who explained that they opened the world’s 
brand new domain names registered as of January 
27th. and after May 10th, .,stanbul and .ist of domain 
names will be open to all individual applications.

An internet address of the corresponding high 
demand when explaining that they will remove 
the sales through auctions Topbas, “which will 
give this right to the highest price. This area is the 
brand name of company Media Inc. will manage. 
Our company will be an important source of in-
come. We want to get the money for such a value. 
This project will introduce Istanbul to the world 
and will further strengthen our technological de-
velopment. I say all of Istanbul, and our nation get 
better. Istanbul as a global brand, all over the world 
to get the better, “he said.

Located ICANN meeting (ICANN) Chairman prin-
cipal investor is David Olive also know Istanbul’s 
many people in his speech in Turkish, but said soon 
the Internet also will know everyone Istanbul.

In recent years, hundreds of new domain names in 
the world of internet activity is now representing 
David Olive, “the project will offer the opportu-
nity for a global world Istanbul today (January 27) 
comes to life,” he said. .ist end of the program and 
the first domain names taken by .İstanbul www.ibb.
istanbul and www.kadirtopbas.istanbul sites were 
introduced.

bir armağan olduğunu özellikle ifade etmek istiyo-
rum. Gelecek kuşakların gurur duyacağı ve ‘İyi ki 
İstanbul alan adı alınmış’ diyeceği bir çalışmaya 
imza atık. İnternet artık İstanbul’dan başlayacak 
ve İstanbul ile anılacak. Ne kadar güzel bir şey. 
Ne kadar duygulu bir an… Metrolar veya altyapı 
yaparsanız kentli kullanır. Ama bu marka sadece 
İstanbul’da ve Türkiye’de değil, bölgemizde, hatta 
dünyada kullanılacak.

İnternetin artık İstanbul’dan başlayacağına dik-
kat çeken Topbaş, “Ne kadar duygulu bir an… 
Metrolar yaparsınız sadece İstanbullular kullanır. 
Ama bu markayı dünya kullanacak. Yaşamanın 
bir ayrıcalık olduğu İstanbul’dan artık internet 
alan adı olarak da gurur duyulacak. Uluslararası 
markaların ve kurumsal firmaların İstanbul alan 
adını kullanması şehrimizin marka değerini de 
arttıracak. Napolyon’un “Dünya tek devlet olsaydı 
İstanbul başkent olurdu” dediği İstanbul’un isminin 
internette de var olması çok ayrı bir anlam taşıyor” 
ifadelerini kullandı.

Yeni alan adlarını 27 Ocak  itibariyle dünyanın 
tescilli markalarına açtıklarını, 1 Mart’tan iti-
baren kamu kuruluşları, vakıf, dernek ve STK’lara 
açacaklarını açıklayan Topbaş, .istanbul ve .ist 
alan adlarının 10 Mayıs’tan sonra tüm bireysel 
başvurulara açılacağını söyledi.

Bir internet adresiyle ilgili çok talep olunca müza-
yede yoluyla satışa çıkartacaklarını da anlatan 
Topbaş, “En yüksek fiyat verene bu kullanma hakkını 
vereceğiz. Bu alan adı markalarını şirketimiz Med-
ya A.Ş. yönetecek. Şirketimiz için de önemli bir 
gelir kaynağı olacak. Böyle bir değerin karşılığını 
almak isteriz. Bu proje, İstanbul’u tüm dünyaya 
tanıtacak ve teknolojik gelişimimizi daha da güçlen-
direcek. Tüm İstanbul’a ve ulusumuza hayırlı olsun 
diyorum. Bir dünya markası olarak İstanbul, tüm 
dünyaya da hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Toplantıda yer alan İnternet Tahsisli Sayılar ve 
İsimler Kurumu (ICANN) Başkan Yarımcısı Da-
vid Olive de Türkçe yaptığı konuşmasında birçok 
kişinin İstanbul’u bildiğini, ancak yakında inter-
nette de herkesin İstanbul’u bileceğini söyledi. 

Son yıllarda internet dünyasında yüzlerce yeni 
alan adı faaliyete geçtiğini ifade eden David Olive, 
“İstanbul’a küresel dünyada bulunma imkanı suna-
cak proje bugün hayata geçiyor” dedi. Programın 
sonunda .ist ve .istanbul ile alınan ilk alan adları 
olan www.ibb.istanbul ve www.kadirtopbas.istan-
bul siteleri tanıtıldı.
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Crytek ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile 
kurulan Türkiye’nin ilk Sanal Gerçeklik (VR) 

merkezi ve Crytek’in başlattığı VR First programının 
global lansmanı Bahçeşehir Üniversitesi Galata 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen basın toplantısında 
duyuruldu. Merkez, önümüzdeki 10 yıla damga 
vurması beklenen ve 2020 yılında 30 milyar dolarlık 
pazar büyüklüğüne ulaşacak VR teknolojisini kul-
lanarak, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen 
genç geliştirici ve girişimcilerin kullanımına açıldı.

İş birliği kapsamında, Sanal Gerçeklik (VR) 
teknolojisinin potansiyelini göstererek, farkındalık 
yaratılması ve VR geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu 
tüm profesyonel donanıma ulaşması amaçlanıyor. 
Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde 
yer alan bu merkezde AMD, Logitech ve MSI 
gibi büyük firmaların desteğiyle geliştiriciler, 
son teknoloji donanım ve VR ekipmanları kulla-
narak CRYENGINE teknolojisi sayesinde projeler 
geliştirebilecekler. 

Crytek’in başlattığı VR First 
programı kapsamında İstanbul’da 

açılan merkez, yenilikçi fikirlere sa-
hip VR geliştirici ve girişimciler için 

teknoloji üssü olacak.

Turkey’s first Virtual Reality Center that was 
established by the collaboration of Crytek 

and Bahcesehir University and VR First program 
of Crytek’s launch was announced in press confe-
rence in Bahcesehir University Galata Campus. 
The center, by using VR technology that will reach 
market size as 30 billion dollars, was opened for 
use of young developers and entrepreneurs that 
want to make actual their innovational ideas. 

As part of collaboration, by showing the VR tech-
nology’s potential, to create awareness and provide 
VR developers’ needed equipment is aimed. In 
this center located in Bahcesehir University Galata 
Campus, the developers will be able to develop the 
projects under favour of CRYENGINE technology 
by using high technology and VR equipments and 
with support of the big companies such as AMD, 
Logitech and MSI. 

The center that was opened in Turkey 
as part of VR First program of Crytek 
will be the technology base for entre-

preneurs and innovators. 

Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojisinin               
Türkiye’deki İlk Adımını Atmak için Güçlerini Birleştirdi!

combine their forces to begin Virtual Reality                        
Technology in Turkey! 

Crytek and                          
Bahcesehir University

Cevat YERLİ / Crytek
Kurucu Başkanı & CEO
Founder & CEO
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Crytek’in Kurucu Başkanı ve CEO’su Cevat Yer-
li: “VR First programının ilk adımını Türkiye’de 
Bahçeşehir Üniversitesi ile atmış olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Bu merkezden edinilecek bilgi birikimi 
sayesinde, Türkiye ve dünya çapında diğer aka-
demi kurumlarıyla da iş birliği yaparak, öğrenciler, 
araştırmacılar ve geliştiricilere VR teknolojisiyle 
projeler geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. 
Günümüz VR teknolojisi, CRYENGINE’in gücünü 
kullanarak benzersiz ve etkileyici deneyimler 
sunmamıza olanak sağlıyor. VR First programı 
kapsamında, VR geliştiricilerinin bu merkez-
deki tüm olanakları kullanarak neler ortaya 
çıkarabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.” 
dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde açtığı kampüs ve 
merkezler ile uluslararası bir eğitim kurumu olan 
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), bölgenin VR üzeri-
ne odaklanan ilk çekim merkezi olacak. Bahçeşehir 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yü-
cel: “Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisinin, eğitim 
başta olmak üzere birçok alanda kullanılması 
hatta günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi ile 
Crytek arasındaki iş birliği ile, Türkiye’nin ilk Sanal 
Gerçeklik Merkezi, BAU İletişim Fakültesi-Galata 
Yerleşkesi’nde hizmete girmektedir. Öncelikle; iki 
kurumun da hedeflerinin kesiştiği oyun tasarımı ve 
geliştirme alanında deneyim paylaşımı ve transferi 
yapılacak, bir sonraki adımda ise Serious Games 
olarak bildiğimiz projeler ile sağlık bilimleri ve 
eğitim sektörü için oyun içerikli simülasyonlara 
ve deneyimlere yönelik AR-GE çalışmaları devam 
edecektir. Birlikte geliştirilecek eğitim müfredatları, 
transfer edilecek bilgi birikimleri ve yapılacak AR-
GE çalışmaları sadece bu kurumları değil tüm 
Türkiye’nin sektörel anlamda öğrenmesi, üret-
mesi ve büyümesi açısından önemli bir itici güç 
olacaktır.” dedi.

The founding president of Crytek and CEO Cevat 
Yerli said, “We feel proud of taking the first step 
of VR First program with Bahcesehir University 
in Turkey. Under favour of getting knowledge by 
this center, we aim to provide students, researchers 
and developers to develop projects with VR tech-
nology by collaborating other global and Turkish 
academic institutions. Modern-day technology 
provides us to present unique and impressive ex-
periences by using the power of CRYENGINE.         
I can’t wait to see what VR developers will reveal 
by using all possibilities in this center, within VR 
First program.”

Bahcesehir University (BAU) will be the first cen-
ter of attraction focused on VR. The chairman of 
the board of trustees of Bahcesehir University En-
ver Yucel said, “It’s going to be unavoidable that 
VR technology will be used in numerous fields, 
even will be part of our daily life. With the col-
laboration between Bahcesehir University and 
Crytek, the first Virtual Reality Center of Turkey is 
coming into service in BAU Faculty of Communi-
cation in Galata Campus. First of all, in the field of 
game design and developing, experience sharing 
and transferring will be done and in the second 
step, with the projects called as Serious Games, re-
search-development works aimed at game sophis-
ticated simulations and experiences for health sci-
ences and education sector. Education syllabuses 
that will be developed together, fund of knowledge 
that will be transferred and research-development 
works will be the driving power for not only these 
institutions but also industry-specific learning, 
growth, development of Turkey.”

Enver YÜCEL / Bahçeşehir Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı
The chairman of the board 
of trustees
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By Fujitsu United Kingdom, Spain, Sweden 
and held in Germany digital conversion of 
business leaders in Europe despite seeing 

critical for future success, many companies did not 
have the strategies needed to achieve this goal and 
all digitization process what they see as a complex 
puzzle it reveals.

2016 by the leading names in the sector, “digital 
conversion year” as described. Gartner analyst 
Michael Burkett, confirms this approach: “Digi-
tal business approach brings a vision of the future 
leaders in the IT field and now provides a real 
competitive advantage.” According to Fujitsu’s re-
search, three-quarters of the company, stated that 
there is a business priority for the digital conver-
sion ; That decision will be the lack of trust in digi-
tal underlines.

The research conducted with the participation of 
over 600 IT managers in the field of digital trans-
formation of the industry is extremely optimistic 
about the reveal. Administrators say they make 
sure that their enterprise skills progress in trans-
formation projects, said the overwhelming majo-
rity faster action is necessary. Study participants 
also unable to take the necessary steps in case of 

Fujitsu tarafından Birleşik Krallık, İspanya, 
İsveç ve Almanya’da gerçekleştirilen 
araştırma1ar, Avrupa’daki iş liderlerinin 

dijital dönüşümü gelecekteki başarıları için kri-
tik önemde görmelerine karşın, pek çok şirketin 
bu hedefe ulaşmak için gereken stratejiye sahip 
olmadıklarını ve tüm dijitalleşme sürecini karmaşık 
bir bilmece olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

2016 yılı sektörün önde gelen isimleri tarafından 
“dijital dönüşüm yılı” olarak nitelendiriliyor. 
Gartner’in analisti Michael Burkett de bu yaklaşımı 
onaylıyor: “Dijital iş yapış biçimi BT alanındaki  
liderlere bir gelecek vizyonu kazandırıyor ve 
günümüzde gerçek bir rekabet avantajı sağlıyor.” 
Fujitsu’nun araştırmasına göre, şirketlerin dörtte 
üçü, dijital dönüşümün bir iş önceliği olduğunu 
belirtirken; verilecek dijital kararlarda güven 
eksikliğinin olduğunun da altını çiziyor.

600’ün üzerinde BT yöneticisinin katılımıyla yapılan 
araştırma, dijital dönüşüm alanında sektörün son 
derece iyimser olduğunu da ortaya koyuyor. Yöneti-
ciler, kendi kuruluşlarının dönüşüm projelerindeki 
ilerleme becerisinden emin olduklarını belirtirken, 
ciddi bir çoğunluk da daha hızlı hareket etmenin 
gerekliliğini belirtiyor. Araştırmaya katılanlar aynı 
zamanda dijital dönüşümde gerekli adımların 
atılamaması durumunda verimlilik kaybı, pazar 
beklentilerine yanıt verememe ve müşteriyi, müşteri 
sadakatini kaybetme gibi ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kalacağı konusunda da hemfikir. 

More than 600 in Europe, accor-
ding to the results of research into 

digital decision makers participated, 
is considered vital in the digital              

conversion priorities.

Avrupa’da 600’ün üzerinde               
dijital karar vericinin katıldığı 
araştırmanın sonuçlarına göre, 

dijital dönüşüm hayati öncelikler 
arasında kabul ediliyor. Şirketler, 

dijital başarının önündeki en büyük 
engelin, karmaşa, çatışan önce-

likler ve güven eksikliği gibi sebepler 
olduğunun altını çiziyorlar.

Dijital Rulet:
Fujitsu’nun Yeni Araştırmasına 
Göre, Her Üç Dijital Dönüşüm 
Projesinin İkisi Risk Taşıyor

Digital Roulette:
According To The New Research of         

Fujitsu, Two Out Of Every Digital     
Conversion Projects Have Risk
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loss of productivity in the digital conversion, in-
ability to respond to market and customer expec-
tations, in agree will be faced with serious prob-
lems such as loss of customer loyalty.

Fujitsu EMEIA President Duncan Tait, digital 
transformation of that gold is much more than 
showing off optimism in the area, he said drawing 
said: “The participants only given one quarter stat-
ed that they are confident of the digital decision, 
said two-thirds also is like a jigsaw puzzle digital 
transformation projects.”

Senior creating value for customers, especially the 
establishment of digital conversion as well as be-
ing a working Fujitsu’s research priorities in terms 
of strategic digital projects reveals significant dif-
ferences. The findings of the research forward as 
follows:

n Only about one third of those surveyed said that 
their company’s digital priorities determined by

n One out of every two business executives 
think that digitalisation mania be left to the IT 
department

n One out of every three managers prepared to 
spend large sums on digital projects

n The participants in just one quarter of the advice 
they give is “extremely confident”

Duncan Tait, says about research, “Digital conver-
sion is becoming increasingly indispensable for 
social and economic stability. Technology busi-
nesses to thrive now and needs to bring together 
new ideas. However, success, conflict of authority 
has not determined precisely and priorities of who 
might show itself as a major obstacle in this regard. 
Fujitsu customers trying to support digital trans-
formation journey, the business processes in the 
transition to the digital world is making efforts to 
be interrupted to provide the balance.”

Fujitsu EMEIA Başkanı Duncan Tait, dijital 
dönüşüm alanındaki iyimserliğin gösterişten çok 
daha fazlası olduğunun altını çizerken şunları 
söyledi: “Araştırmaya katılanların sadece dörtte 
biri verdikleri dijital kararlardan emin olduklarını 
belirtirken, üçte ikisi de dijital dönüşüm                     
projelerinin adeta bir bilmece olduğunu söyledi”.

Dijital dönüşümün özellikle kuruluşların 
müşterileri için değer yaratan üst düzey bir çalışma 
olmasının yanında, Fujitsu’nun araştırması dijital 
projelerin stratejik öncelikleri açısından da önemli 
farklılıkları ortaya koyuyor. Araştırmada öne çıkan 
bulgular şöyle sıralanabilir:

n Araştırmaya katılanların sadece üçte biri dijital 
önceliklerin şirketlerine göre belirlendiğini belirtiyor.

n Her iki yöneticiden biri dijitalleşmenin BT 
departmanına bırakılacak bir iş olduğunu 
düşünüyor.

n Her üç yöneticiden biri dijital projelere yüksek 
meblağlar harcamaya hazır.

n Araştırmaya katılanların sadece dörtte biri ver-
dikleri tavsiyelerde “son derece emin”.

Duncan Tait, araştırma hakkında şunları söylüyor: 
“Dijital dönüşüm toplumsal ve ekonomik istikrar 
için gittikçe vazgeçilmez hale geliyor. Gelişmek 
için artık işletmelerin teknolojiyi ve yeni fikir- le-
ri bir araya getirmesi gerekiyor. Ancak baş arıda, 
yetki sahibinin kim olacağının kesin bir şekilde be-
lirlenmemesi ve önceliklerin çakışması bu konuda 
büyük engel olarak kendini gösteriyor. Fujitsu, 
müşterilerine dijital dönüşüm yolculuğunda destek 
olmaya çalışırken, dijital dünyaya geçişlerindeki iş 
süreçlerinde kesintiye uğramamaları için dengeyi 
sağlamalarına çaba gösteriyor.”
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teknolojiyi
eğitimle birleştirdi

have combined technology 
and education

T urkcell’in ‘Geleceği Yazanlar’ adlı                            
sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
lise öğrencilerini kapsayan eğitim ilk kez 

Darüşşafakalı öğrencilere verildi. 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları lise mobil                  
programlama kulübünden 15 öğrenci, Turkcell’in 
‘Geleceği Yazanlar’ projesi kapsamında App Inven-
tor 201 no’lu eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Daha önce öğretmenlerinden App Inventor 101 
eğitimini alan ve şimdi de App Inventor 201 
eğitimini tamamlayan Darüşşafakalı öğrenciler, 
ilkbahar döneminde Android cihazlar için kendi 
seçecekleri konularda bireysel mobil uygulamalar 
geliştirecek.

Konuyla ilgili Turkcell Geleceği Yazanlar 
eğitmenlerinden Volkan Kılıç; “Turkcell Geleceği 
Yazanlar olarak, daha önceleri birçok üniversitede 
App Inventor eğitimlerinde yer almıştım; ancak lise 
düzeyindeki öğrencilerle ilk defa Darüşşafaka’da 
buluşma fırsatım oldu. Üniversitelerdeki ilgi ve 
katılıma nazaran Darüşşafaka’daki öğrencilerin çok 
daha aktif olduğunu söylemek yerinde olur. Bunu 
da böyle güzel öğrencileri böylesi bir amaç uğrunda 
bir araya getiren ilgili ve fedakâr öğretmenlerinin 
olmasına bağlıyorum. Öğrencilerin katılımından 
tutun da uygulamada fikir yürütmelerine kadar 
eğitim süresince gösterdikleri çabaları görmek mut-
luluk vericiydi. Hepsi birbirinden şirin ve ışık saçan 
bu öğrencilerin, gelişen teknolojiye ayak uydurmak 
için gösterdikleri çabalarından öte öğretmenlerinin 
de onları desteklemeleri, ülkemiz adına gurur 
verici. Darüşşafaka’da karşılaştığım bu tablonun 
ülke genelinde de farkındalık oluşturmasını diliyor, 
bu güzel öğrencileri yetiştiren öğretmenlerine de 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

153 yıldır eğitimde fırsat eşitliği su-
nan Darüşşafaka, Turkcell ile birlikte 
mobil yazılım eğitimi gerçekleştirdi.

Within the social responsibility project of 
Turkcell ‘Future Writers’, high school 
students involved education was pro-

vided Darüşşafaka students for the first time. 

15 students from Darüşşafaka Education Institu-
tions’ high school programming club successfully 
completed the App Inventor Educations 201 with-
in ‘Future Writers’ project of Turkcell. 

Darüşşafaka students who have already trained by 
their teachers about App Invetor Education 101 
and completed the Education 201 are going to de-
velop individual mobile applications for Android 
devices in the spring term. 

About this subject, Volkan Kilic, one of the tea- 
chers of ‘Turkcell Future Writers’, said, “I have 
been in App Inventor educations in too many 
universities As ‘Turkcell Future Writers’ before 
but it was my first opportunity to meet with the 
high school students in Darüşşafaka. As compared 
with the attention and participant in the univer-
sities, it will be a pertinent remark that telling 
Darüşşafaka students are more active. I think, this 
situation is related with self-sacrificing teachers of 
these pleasant students. It was really pleasing to 
see their efforts on the students’ participants and 
implementations. It is proud for our country that 
their teachers are supporting these pretty students’ 
efforts for keeping pace with developing technol-
ogy. I wish the table that I met in Darüşşafaka can 
create awareness and express my gratitude to these 
teachers trained these lovely students.”

For 153 years, the obtainer of 
equal opportunities in education 

Darüşşafaka has made realize a mo-
bile software education with Turkcell.

Darüşşafaka & Turkcell 
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Şevval KARAMEMİŞ / IOT Türkiye

www.ioturkiye.com
www.facebook.com/iottr
sevvalkaramemis@gmail.com

IOT TURKEY
Teknoloji her geçen gün daha da gelişiyor. 
Bu gelişme sürecindeki önemli atlama 
noktalarından biri de hiç şüphesiz Internet 
of Things yani Nesnelerin İnterneti. IOT, 
hayatımızdaki bütün nesnelerin akıllı bir 
hale gelmesi ve birbiriyle iletişimi pren-
sibi üzerine işliyor. Basit bir örnek vermek 
gerekirse çiçeğinizin otomatik sulanması, 
buzdolabında biten yiyeceklerin otomatik 
siparişi gibi hayatımızı kolaylaştıracak fay-
dalar bu sayede mümkün. Bu yeni teknolojik 
trend, şu anda birçok firmanın gündeminde 
ve geliştirilmesi için destek almakta.

Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin 
oluşturmuş olduğu “IOT Türkiye” ekibinin 
hedefi, üniversitelerdeki en büyük IOT ağını 
oluşturarak “Kendin yap!” (Do It Yourself) 
kültürünü yaygınlaştırmak ve global değeri 
olan girişimler çıkarmak. Türkiye genelinde, 
üniversitelerde bulunan öğrenci temsilcileri 
ile birlikte IOT kültürü hakkında etkinlikler 
ve eğitimler düzenleyerek, üniversite döne-
mindeki öğrencilerin kendi projelerini ha-
yata geçirecek seviyeye ulaşmasını sağlamak, 
topluluğun başlıca hedeflerindendir. Toplu-
luk içinde oluşturulan ekipler sayesinde 
sağlam adımlarla büyüyerek ilerlemeye de-
vam etmektedir.

Technology is improving more 
with each passing day. In this 
progress, one of the most impor-
tant peak point is IoT (Internet 
of Things). IoT works on prin-
ciple of getting smarter things 
and communication between 
themselves. Automatic watering 
for the flowers,automatic order-
ing the foods in refrigerator and 
more is possible by IoT. This new 
technological trend is on agenda 
of many companies currently 
and being supported to develop.

Some university students in 
Turkey has created a team “IoT 
Turkey”. Their goal is generating 
the biggest IoT network between 
universities in Turkey and sup-
port entrepreneurship with pop-
ularizing Do It Yourself ethic. 
Organizing educational events 
about IoT with student represen-
tives in universities in Turkey to 
support students wishes is main 
target. Thanks to teams estab-
lished within the community 
continues to grow with big steps.
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2015 video güvenlik sektörü için karışık bir 
yıldı. Avrupa’nın bazı bölgelerinde agresif bir 
rekabet yaşandı ve pazar koşulları son derece 

zorluydu ancak yenilikçi çözümlere yönelik büyük 
talep değişmeden kaldı. Sektör geçen yıl beklentileri 
fazlasıyla aştı. İyileştirilmiş görüntü çözünürlüğü, 
geliştirilmiş performans, daha düşük bant genişliği 
ve daha iyi yatırım geri dönüşü trend listesinin üst 
sıralarındaydı.

Sektör geçen yıl her açıdan olgunlaştı. Full HD 
pazarı iyice oturdu ve bunun ötesini düşünen 
güvenlik profesyonellerinin sayısı arttı. 2016’da 
4K ve yüksek çözünürlük teknolojisi gelişmeye de-
vam edecek ve sektördeki isimler de bu çözümlerle 
neler başarabileceklerini ve bu çözümlerin onlara 
neler sağlayabileceğini hayal edip hayata geçirmeye 
başlayacaklar. İzleme ürünlerinin özellikleri her yıl 
gelişiyor ve 2016 da bu açıdan çok farklı olmayacak.

Önümüzdeki 12 ay  içinde görmeyi bekleyebile-
ceğimiz gelişmelerden bazıları şunlar:

1. 4K yolu  

İster inanın ister inanmayın, analog teknoloji hala 
pazarın bazı kısımlarına hakim durumda. Belirli 
dikey pazarlar HD ve IP’ye geçmekte tereddüt edi-
yor. Bu durum önümüzdeki 12 ay içinde değişecek. 
2016’da yeni nesil, yüksek performanslı IP 
kameraların (4K) pazarda kendisine yer bulduğunu 
göreceğiz. Bu da güvenlik müşterilerini geçişe 
yatırım yapmayı düşünmeye teşvik edecek.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa 
Video Güvenlik Ürün Müdürü Roger 

Lawrence “2016’da 4K ve yüksek 
çözünürlük teknolojisi gelişmeye de-

vam edecek ve sektördeki isimler de bu 
çözümlerle neler başarabileceklerini 

ve bu çözümlerin onlara neler 
sağlayabileceğini hayal edip hayata 

geçirmeye başlayacaklar.” diyor.

2015 was a complicated year for security sec-
tor. In some of the areas of Europe, an aggres-
sive competition was lived and the market 

conditions were pretty difficult but big demand for 
innovator solutions didn’t change. Last year, sec-
tor surpassed the expectation. Enhanced display 
solubility, developed performance, less band wide-
ness and better investment turnabout were on the   
highest position of the trend list. 

Sector developed in every respect last year. Full 
HD market established rather good and the se-
curity professionals’ numbers increased. In 2016, 
4K and high solubility technology will continue to 
develop and the names in the sector will imagine 
what they can achieve with these solutions and 
these solutions provide you and will start to make 
them real. Watching products’ characteristics are 
developing every year and 2016 won’t be very dif-
ferent in this respect. 

Some of the developments that we’ll be able to 
waiting in next 12 months are: 

1.Road of 4K

Believe it or not, analog technology is still domi-
nating in some parts of the market. Determined 
vertical markets are hesitating to pass the HD and 
IP. This situation will change in next 12 months. 
We will see that new age and high performance IP 
cameras (4K) will take place in the market in 2016. 
This makes security customers promote to think 
investing in passing. 

The Head of Sony Professional   
Solutions Europe Security Product 
Roger Lawrence: “In 2016, 4K and 

high solubility technology will con-
tinue to develop and the names in 
the sector will imagine what they 
can achieve with these solutions 
and these solutions provide you 

and will start to make them real.”
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4K teknolojisinin faydaları sektörde daha fazla ka-
bul görmeye başlayacak. Azalan kamera sayısı ve 
daha iyi iş akışı, kurulum ve çalıştırma maliyetle-
rinde tasarruf sağlamanın yanı sıra üst düzey pa-
zara yeni çözümler sunuyor. HD artık herkese hitap 
ediyor ve 2016, birçok güvenlik müşterisinin video 
güvenlikte 4K yolunu benimseyip bu teknolojiye 
geçeceği yıl olacak.

2. Bant genişliği savaşı  

Hassasiyet 2016’da da önemini koruyacak. Bu yıl 
sektör, yüksek çözünürlük için hassasiyetten ödün 
vermek zorunda olmadığını anlayacak. Aslına 
bakarsanız birkaç yıl önce üretilen IP kameralar, 
günümüzün 4K kameralarından daha fazla bant 
genişliği kullanıyor. Daha fazla güvenlik müşterisi 
Full HD çözümlerle neler başarabileceğini an-
layacak ve bu da 4K’nın yükselişinde büyümeyi               
tetikleyecek.

Geçişin eskisinden çok daha kolay olması buna 
yardımcı olacak. İzleme teknolojisi son yıllarda 
büyük mesafe kat etti ve pazara daha fazla ürünün 
girmesi, çok yönlü bir çözüme yatırım yapmak için 
harika bir fırsat teşkil ediyor.

3. Modernliği koruma 

Günümüzün video güvenlik çözümleri önceki 
yıllara göre çok daha modern ve hem mevcut hem 
de yeni sistemlere kolayca uyarlanabiliyor. 2016’da 
CCTV, alarm sistemleri ve erişim kontrolü gibi çoklu 
güvenlik kaynaklarının daha fazla altyapıya entegre 
edildiğini göreceğiz. Bunun sonucunda üreticiler ve 
kurulumcuların pazara yalnızca güvenlik değil aynı 
zamanda aydınlatma, ısıtma ve havalandırmayı 
da içeren daha birleşik çözümler sunduğunu da 
göreceğiz.

Bu durum, çok daha entegre bir ortam oluşturacak. 
Böylece kullanıcılar, koşulları kontrol etme ve iskân 
edilen ya da yüksek önceliğe sahip alanları izleme 
olanağına sahip olurken, iskân edilmeyen alanlar-
daki kaynaklardan da tasarruf sağlayabilecekler.

4K technology’s benefits will start to be ap-
proved.  Decreasing the number of cameras 
and better business flow provide the solutions 
for higher-up market and savings for setup and 
operating costs. HD addresses the everyone al-
ready and 2016 will be a year that many security 
customers will adopt 4K road in video security 
and pass to this technology. 

2.Band width war

Sensibility will maintain its importance in 2016. 
This year, sector will understand that it doesn’t 
have to make concessions on sensibility for high 
solubility. Actually, IP cameras that were produced 
several years ago use more band width than these 
days’ 4K cameras. More security customers will 
understand what they are be able to achieve with 
Full HD solutions and this will trigger the growth 
of 4K’s rise. 

Easier passing than before will help it. Watching 
technology broke off the big distance in last years. 
Having more products in market constitutes to in-
vest in versatile solution. 

3.Preserving the modernity

Present day video security solutions are more 
modern than previous years. It is able to adapted 
to both available and new systems. We’ll see in 
2016 that multi security sources like CCTV, alert 
systems and access control are built into more  
substructures. In the result of this, we’ll see that 
producers will service more combined solutions 
that including not only security but also illumi-
nation, heating and ventilation.

This situation will establish a more integrated en-
vironment. Thus, when users have the opportunity 
to watch the field that have high priority or in-
habited and control the conditions, they can also 
save up the sources in fields that didn’t inhabited.

*Hazırlayan: Roger Lawrence, Sony Profesyonel 
Çözümler Avrupa Video Güvenlik Ürün Müdürü 
Kaynak: IFSEC Global Çevrimiçi Makalesi

*By: Roger Lawrence, The Head of Sony        
Professional Solutions Europe Security Product 

Source: IFSEC Global Online Article
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EMC Corporation, IDG Araştırma Hizmetleri 
ile birlikte yürüttüğü hibrit bulut ve di-
jital dönüşüm araştırmasını açıkladı. 

Araştırmaya göre, BT ve işletme yöneticileri dijital 
dönüşüm ve hibrit bulut kullanımının dijital çağda 
rekabette başarılı olmak için büyük öneme sahip 
olduğu konusunda hemfikir. IDG tarafından yürüt-
ülen araştırma, kuruluşların müşteri deneyimlerini 
zenginleştirmek, esnekliği artırmak, iş fırsatları 
sağlamak ve maliyetleri düşürmek için “dijital 
düşünmeleri” gerektiğini gösteriyor.

EMC Ürün ve Pazarlama Başkanı Jeremy Burton, 
“Dijitalleşmek dünyada hemen her işletme için bir 
öncelik ancak bu geçişin nasıl gerçekleştirileceği 
o denli açık değil. Bu araştırma, hem hibrit bulu-
tun hem de beraberinde getirdiği tasarrufların ve 
çevikliğin, dijital bir işletmeye dönüşümde önemli 
bir destekçi olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Katılımcıların yüzde 92’si kuruluşlarının rekabet 
stratejisi için dijital iş girişimlerinin gerektiğini 
belirtirken, yüzde 90’ı dijital işi önümüzdeki bir-
üç yıl için “birincil öncelik” olarak tanımlıyor. Bu 
sonuç, dijital işin sağladığı dönüştürücü gücün 
günümüzün BT alanında temel bir faktör haline 
geldiğine işaret ediyor.

Hibrit bulutu benimseyen şirketlerin 
iş ve altyapı açısından hazır olma 

hedeflerine yaklaşma olasılığı 
3 kat artıyor. Katılımcıların 

yüzde 88’i dijital dönüşüm için                                
hibrit bulutun önemli ya da kritik               

bulduğunu aktarıyor.

EMC Corporation announced the hybrid 
cloud and digital conversion research that 
carried out with IDG Research Services. Ac-

cording to the research, BT and business manag-
ers are agree with the using digital conversion and 
hybrid cloud is really importand for being suc-
cessful in digital age. Reseatch carried out by IDG 
shows that establishments need to think ‘digital’ 
for enrich their customers’ experiences, increase 
the flexibility, provide the job opportunity and de-
crease the costs. 

The Head of Product and Marketing of EMC, Jer-
emy Burton, “Becoming digital is a priority for  al-
most each business in the world but how making 
this passing true is not clear that much. This re-
search reveals that both hybrid cloud and savings 
and agility are important supporter for transfor-
mation of a digital business.”

When 92% of participants indicate that their es-
tablishments need their digital work attempt for 
competition strategy, 90% of them describe the 
digital work as ‘primary priority’ for the next one-
three years. This result refers that the converter 
power provided by digital work became a basis 
factor in present-day’s BT area. 

The companies’ that adopted         
hybrid cloud approach possibilities 

of targets of being ready in terms 
of business and substructure are 

tripling. 88% of participants relay 
the importance of hybrid cloud for              

digital conversion.

HYBRID
CLOUD

The Road of         
Digital Conversion:

Dijital Dönüşüme 
Giden Yol 
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The underlying factors of this digital technology   
investement are;
n Enchanging customer experience (87% of par-
ticipants)
n Having new customers (86% of participants)
n Increasing the innovations (82% of participants)
n Making decisions as real-time (82% of partici-
pants) indicated that joining these processes are 
critical or very important targets.

The most important obstacle is budget

Even if the conversion of  digital work is time-
comsuming 63% of participants indicate that they 
covered an important distance in the direction of 
reaching first conversion targets. However, there are 
still some obstacles for BT leaders like,
n Budget and resources (38%)
n Divided informatics environments (30%)
n Lack of needed technology (29%)

BT leaders adopt a modernised substructure that 
including two or more of presentation models like 
traditional data centers, special cloud, directed spe-
cial cloud and public cloud for surviving these hard-
ships. 83% of participants are using hybrid cloud 
right now or planning to use and 73% of them agree 
with the idea of hybrid cloud model is a way to con-
version of digital work. 

The survey datas refer that digital conversion pro-
vided by hybrid cloud helps the establishments to 
increase their BT agility and make implementation 
processes of digital work attempts faster, easier and 
cheaper cost. Also, the results of survey shows that 
hybrid cloud enables to be invested for digital con-
version by decreasing the costs and the ones who 
adopted the hybrid cloud aggressively got ahead in 
digital conversion. The institutions which have im-
portant numbers of hybrid cloud work load between 
the participants of the survey have 3 times more 
possibility to reach their targets of being ready than 
the institutions that doesn’t adopt hybrid cloud. 

Bu dijital teknoloji yatırımlarının altında yatan 
faktörler şu şekilde sıralanıyor:
n Katılımcıların %87’si müşteri deneyimini 
iyileştirmenin
n Yeni müşteri edinmenin (%86)
n Yenilikleri artırmanın (%82)
n Gerçek zamanlı karar alma sürecine katkıda 
bulunmanın (%82) kritik ya da çok önemli bir hedef 
olduğunu belirtti.

En önemli engel bütçe

Dijital işe dönüşüm, karmaşık ve zaman alıcı olsa 
da katılımcıların %63’ü ilk dönüşüm hedeflerine 
ulaşma yönünde önemli yol katettiklerini belirti-
yor. Buna rağmen BT liderlerinin önünde halen 
aşağıdaki gibi engeller var:
n Bütçe ve kaynaklar (%38)
n Bölünmüş bilişim ortamları (%30)
n Gerekli teknolojilerin eksikliği (%29)

Bu zorlukların üstesinden gelmek için BT liderleri, 
hibrit bulut ortamlarına yönelerek geleneksel veri 
merkezi, özel bulut, yönetilen özel bulut ve ka-
musal bulut gibi sunum modellerinin iki veya daha 
fazlasını içeren modernleştirilmiş bir altyapıyı be-
nimsiyor. Katılımcıların %83’ü şu anda hibrit bulut 
ortamı kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor ve 
%73’ü hibrit bulut modelinin dijital işe geçiş için bir 
yol oluşturduğu fikrinde birleşiyor.

Anket verileri, hibrit bulut tarafından sağlanan 
dijital dönüşümün kuruluşların BT çevikliğini 
artırmaya yardımcı olduğuna ve dijital iş 
girişimlerini uygulama sürecini daha hızlı, daha 
kolay ve maliyeti daha düşük bir hale getirdiğine 
işaret ediyor. Ayrıca anket sonuçları, BT mali-
yetlerinin düşürülmesiyle hibrit bulutun dijital 
dönüşüme yatırım yapılmasına olanak tanıdığını 
ve hibrit bulutu en agresif şekilde benimseyenlerin 
dijital dönüşümde de en öne geçtiklerini gösteriyor. 
Ankete katılanlar arasında önemli sayıda hibrit 
bulut iş yükü bulunan kuruluşların, hibrit bulutu 
benimsememiş kuruluşlara göre dijital iş ve altyapı 
açısından hazır olma hedeflerine ulaşma olasılığı 
üç kat daha fazla.

Jeremy BURTON
EMC Ürün ve Pazarlama Başkanı
The Head of Product and
Marketing of EMC



22 DİJİTAL YAŞAM

ARTICLE

Mehmet EROĞLU / Foxxum

Akıllı telefonların hayatımıza     
girmesiyle, özellikle de 2007 

yılında Apple’ın ilk iPhone’nu 
çıkarmasıyla, teknolojiyi kullanış                   

biçimimizle ilgili pek çok şey değişti. 
Her gün biraz daha değişiyor. Pek 

çok kullanıcı artık maçları, haberleri 
ya da dizileri mobil cihazlarından, 

tabletlerinden ya da masa üstü 
bilgisayarlarından nerede, ne zaman 

isterlerse izliyor.  

With smart phones entering our 
lives and especially with the release 
of Apple’s very first iPhone in 2007, 
several things have changed regar-
ding our way of using technology. 

Thus the changes are becoming more 
apparent with every single day. To-

day, many users watch sports games, 
news and TV series on their mobile 

devices, tablets or desktop computers       
wherever and whenever they want.  

Türkiye’de OTT ve Smart TV’nin 
gelişimini sağlamak 

Peki özellikle “mobil” gereçleri tercih ettiğimiz 
bu çağda nerdeyse hepimizin evinde bulu-
nan televizyonun durumu nedir? Tahmin 

edileceği üzere rakamlar mobil cihazlarda olduğu 
kadar yüksek değil. Henüz… İnanıyoruz ki Akıllı 
TV’nin başka bir deyişle Smart TV’nin ülkemizdeki 
durumu  yakında kökten değişecek. 

Aşağıda bunun nedenlerini ve nasıl insanları daha 
çok Smart TV ve OTT (Over-The-Top TV) çözüm-
lerine yönlendirebileceği onları aktif kullanıcılar 
haline dönüştüreceğini anlatmaya çalışacağım.   

Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri gibi Smart TV, OTT ve/veya IP TV 
kullanımının çok daha yüksek olduğu pazarlara 
baktığımızda ülkemizde bu rakamlara ulaşmak için 
atılması gereken birkaç önemli adım ortaya çıkıyor.

Improving the OTT and Smart TV 
market in Turkey

So how is the situation of TV sets, which al-
most all of us have in our homes, in the era 
where we prefer to choose and use “mobile” 

devices? Predictably, the figures are not as high as 
in mobile devices. Yet... We strongly believe that 
the figures of usage will change radically and very 
soon in comparison to the current situation in our 
country in terms of Intelligent TVs, in other words 
Smart TVs. 

Below, I will try to outline the in our opinion 
main reasons for this future change and how this 
can direct people towards much higher Smart TV 
and OTT  (Over-The-Top TV) consumption and 
transform them into frequent and active users.   

When we analyze markets, where the usage of 
Smart TV, OTT and/or IP TV is much more ad-
vanced than Turkey such as Germany, France, 
Great Britain and the United States, a few impor-
tant points stick out. 

When we look at this carefully, we see that there 
are 3 main reasons of this occurrence, and when 
applied correctly, I believe that a sudden and fast 
shift from “linear” TV towards OTT/IPTV con-
sumption and accordingly towards On-Demand/
Catch-Up services worldwide including Turkey 
will be inevitable. Now let’s take a detailed look at 
those reasons: 
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Dikkatli bir şekilde incelediğimizde bunun 3 ana 
sebepten kaynaklandığını ve doğru bir şekilde 
uygulandığı takdirde Türkiye de dahil olmak üzere 
dünya çapında “linear” TV’den OTT/IPTV ve onun 
beraberinde On-Demand/Catch-Up hizmetlerine 
keskin ve hızlı bir kayış olacağını düşünüyorum. 
Şimdi bu sebeplere bir göz atalım: 

İçerik, içerik ve yine yeniden içerik…

Yukarıda bahsettiğim gelişmiş pazarlardaki mev-
cut sistemlere, mobil ürünler için tasarlanan 
uygulamalara ve çeşitliklerine yakından bakarsak, 
içerik ve buna bağlı uygulamaların neden bu denli 
önemli olduğunu daha iyi anlarız. İçerikler, tüketi-
cileri Smart TV platformlarının aktif kullanıcıları 
olarak kazanmak için en önemli unsurdur. Hepimiz 
birer bireyiz ve hepimizin hoşlandığı birbirinden 
farklı alışkanlıkları ve ilgi duyduğu alanları var. 
Dolayısıyla hepimiz televizyonda çeşitli kanalları 
izlerken bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için seçim-
ler yapıyoruz. Birimiz romantik bir diziyi izlerken, 
diğeri en sevdiği spor takımıyla ile ilgili içerikler 
arıyor. Bununla kalmayıp ilgi alanımız ile ilgili gün-
cel bilgileri bulmak adına çeşitli mecralarda konu 
hakkında haber, kısa video ve benzeri içerikleri 
tarıyoruz. 

İşte bu nedenle geliştirilen tüm Smart TV çözüm-
lerinde mutlaka tüketiciler için en önemli içerikleri 
sistemlere entegre etme mecburiyeti doğuyor. Buna, 
özel ilgi alanlarını kapsayan niş içerik de dahil ol-
mak üzere dünyada en çok izlenen VOD (Video 
on Demand) sağlayıcılarının dizi ve filmleri de da-
hildir. Burada öncelik verilmesi gereken en önemli 
unsur tüketicilerin istediği tüm içeriklerin Smart 
TV sisteminde, kolay erişilebilir bir şekilde mevcut 
olmasıdır. 

Content, content and again content...

If we take a closer look at existing solutions within 
the developed markets, the applications designed 
for mobile products and their diversity as men-
tioned above, we understand much better why 
content and related applications are so important. 
Content is unarguably the most important factor to 
obtain consumers as active users of Smart TV plat-
forms. We are all individuals, and we all have prefe-
rences and habits totally different from each other’s 
interests. Therefore, we all make different choices to 
meet our needs while watching various TV chan-
nels. While some of us enjoy watching a romantic 
TV series, others are searching for content related 
to their favorite sports team for instance. In addi-
tion, we like to search for news, short videos and 
similar content about those different subjects with-
in various media libraries in order to find current 
information about our specific interests. 

Therefore, it is utmost important to implement all 
relevant and by the endconsumers wanted content 
onto any Smart TV Solution. This may include niche 
content covering specific areas of interest along with 
famous TV series and movies of the world’s most-
watched VOD (Video on Demand) providers. Here, 
the most important aspect to be given priority to, is 
to make sure that the presence of all major content 
is guaranteed and that consumers can access those 
in a very user-friendly and easy manner. 

Please make it easy to use…

Content surely is very important, but the best con-
tent in the world would not matter if the solution 
would be difficult to use. This appears to be the 
second biggest problem in our country in terms of 
Smart TV usage. It is observed after examination 
that, most of the existent Smart TV solutions have 
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Kullanımı kolay olsun lütfen…

İçerik çok önemli ancak çözümlerin kullanımı 
müşteriler için zor ise dünyanın en iyi içeriği dahi 
olsa bir önemi kalmaz. Bu da özellikle ülkemizdeki 
en büyük ikinci sorun olarak karşımıza çıkmakta. 
İncelendiği takdirde görülüyor ki mevcut Smart TV 
çözümlerinin çoğu kullanılması zor bir tasarıma sa-
hipler. Hepimiz bununla bir defa karşılaşmışızdır; 
evimizde otururken meraktan televizyonların 
çoğunda artık standart olarak var olan Smart TV 
tuşuna basarak deneme yapmışızdır. Ancak ku-
manda üzerinden yapmak istediğimiz en kolay 
işlemler bile kendimizi bir yazılımcı veya bilgisayar 
mühendisi olmak zorundaymışız gibi hissettirmiştir. 
Kullanımı zor ve göze hoş gelmeyen bir giriş 
sayfası genelde müşterilerin istediği içerikleri 
bulamamasına sebep oluyor ve bunun yerine evinde 
televizyon ekranı karşısında oturmasına rağmen 
daha küçük bir ekrana sahip olan mobil ürünleri 
kullanmasını sağlıyor.

Halbuki optimize, kolay kullanılan ve mükemmel 
bir şekilde tasarlanmış bir Smart TV çözümünün 
çok başarılı olabileceğini öngörüyoruz. Tüketiciler 
aradığı içeriğe kolayca erişebiliyorsa Smart TV 
çözümünü sürekli kullanarak evde bir alışkanlık 
haline getirebilir. Bunun için 1-2 tıklama ile iste-
nilen içerik izlenebilir olmalı. 

Bunun yanı sıra Smart TV çözümlerini tam 
anlamıyla “akıllı” kılan bir özellik daha olmalı. 
Bildiğiniz üzere bir televizyon tamamen kişisel olan 
mobil gereçlerin aksine paylaştığımız bir tüketici 
elektroniğidir. Yani evlerimizde bizimle yaşayan 
aile fertleri ile televizyonlarımızı ortak kullanırız. 
Dolaysıyla tasarlanan çözümlerde kişiselleştirme 
özelliği önem kazanıyor. Smart TV platformu, izle-
yicilerin içerik izleme ve arama alışkanlıklarını 
takip ettiği ve bir sonraki kullanımda da benzer 
içeriği direk olarak giriş sayfasına taşıdığında 
kullanımı daha rahat ve kolay olabiliyor. Sonuç 
olarak son tüketici de tek bir tıklama ile dikkatini 
çeken bu içeriğe direk olarak ulaşabiliyor. Bunu 
evdeki tüm fertleri içeren bir sistem olarak tasar-
layabilir veya kişisel kullanıcılar yaratarak her bir 
kullanıcı için ayrı ayrı ayarlanabilir olmalı. Buna 
sektörümüzde “targeted content disaggregation” adı 
veriliyor. Bu bahsedilen sistemi bir opsiyon olarak 
müşterilere sunduğunuz zaman son tüketiciler için 
daha aktif ve kolayca erişebilen bir çözüm olacağına 
inanıyorum.

a design that is hard to use hence user-unfriendly. 
We probably all have experienced this situation at 
least once: Out of curiosity, we hit the Smart TV 
button, which is now a standard in most of the tele-
visions, while sitting in our homes. However, even 
the easiest process we want to perform on the re-
mote control made us feel like being required to be 
a programmer or some sort of IT engineer. A User 
Interface (UI) that is difficult to navigate within and 
hence difficult to use usually causes the customers 
not being able to find the content that they are look-
ing for, and result in the use of mobile devices with 
a much smaller screens instead, despite sitting in 
front of the television screen in their homes.

However, we believe that an optimized, easy to use 
and perfectly designed Smart TV solution would be 
very successful without a doubt. If consumers are 
able to easily access content that they are looking 
for, they are much more likely to use the Smart TV 
solution frequently and make it a habit at home. For 
this to realize, the content to be watched must be 
accessible with 1-2 clicks maximum. 

In addition, there should be one more feature that 
makes Smart TV solutions truly “smart”. As you 
know, a television set is a consumer electronic that 
we “share” with others, unlike a personal mobile 
device. In other words, we share our televisions 
with family members living with us in our homes. 
Therefore, the customization feature in designed 
solutions gains higher importance. Smart TV plat-
forms are more comfortable and easy to use when it 
tracks the content watching and searching habits of 
the audience, and transfers similar content directly 
to the UI during the next use. As a result, the end 
user receives personalized and the latest interesting 
content and can directly access the content with a 
single click. This can be designed as a system that 
includes all members of the house or be customized 
individually for each user by creating personal pro-
files. In our sector, this is called “targeted content 
disaggregation”. In case such a customized solution 
is offered, I certainly believe that end consumers will 
return and increase the usage of those platforms. 
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Global düşün, yerel hareket et… 

Hepimiz global dünyada yaşayan birer insanız 
aslında. Evlerimizde “House of Cards” gibi ABD 
yapımı diziler izliyor, tatillerimizde Londra ve 
Paris gibi şehirlere gidiyor, İstanbul’da harika bir 
“Thai-Curry” uzak doğu yemeği yiyebiliyoruz. 
Küreselleşmenin etkilerini elbette sektörümüzde de 
görüyoruz ve bu, kesinlikle dikkat etmemiz gereken 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. “Netflix” 
gibi çeşitli OTT içerik sağlayıcılar üzerinden artık 
yabancı filmleri istediğimiz zaman izliyor, Almanya 
Futbol Ligi olan “Bundesliga” maçlarını IPTV üze-
rinden takip edebiliyoruz. Buraya kadar tamam! 
Ancak ama’sı da var.

Yapılan uluslararası araştırmalar sayesinde görü-
lüyor ki son tüketicilerin kullandığı bir Smart TV 
Portal’da aradığı ilk şey her zaman yerel içerikler 
oluyor. Uluslararası içerikler ise yerel içerikleri 
takip ediyor. Aslında ülkemizde en büyük sorunlar-
dan bir tanesi de bu konudur. Pazarda mevcut olan 
Smart TV çözümlerinin çoğunda büyük miktarda 
uluslararası içerik ve uygulamalar mevcut ancak 
ya hiç ya da çok az sayıda kaliteli yerel içerik bulu-
nuyor. Önemli olan hem yerel içerikleri  barındıran 
hem de uluslararası ama Türk hedef kitlesine uygun 
bir Smart TV portföyü yaratabilmektir.

Sonuç olarak… 

Smart TV çözümleri ve içerik/uygulama dünyasında 
lider ülkeleri analiz ettiğimizde yukarıda saydığım 
üç ana unsurun ülkemizde Smart TV, IPTV ve OTT 
kullanımını artıracağına inanıyor ve bunun saye-
sinde sektörümüzün yurtdışında da bir örnek teşkil 
edebileceğini düşünüyorum. 

Kısacası; doğru içerikler, doğru yöntemlerle son 
tüketiciye sunulduğunda Smart TV çözümleri her-
kese ek faydalar sağlayacaktır.  

Think global, act local... 

In fact nowadays, we are all human beings living in 
a global and connected world. We watch TV series 
made in the USA such as “House of Cards”, travel 
to cities like London and Paris during our holidays, 
and eat a “Thai-Curry” at a Far East restaurant in 
the heart of Istanbul. Naturally, we see the effects of 
globalization in our sector as well, and this certainly 
emerges as an important aspect that we need to pay 
attention to. Now, we are able to watch foreign mo-
vies whenever we want through OTT content pro-
viders such as “Netflix”, and follow German Foot-
ball League “Bundesliga” football games over IPTV. 
So far, so good! But, there is a catch.

Through international research, it is observed that 
in a Smart TV Portal utilized by end users, the initial 
searched content is always local content at first. The 
local content is followed by international content. 
In fact, this issue is also one of the biggest problems 
within the solutions offered in our      country. In 
most of the Smart TV solutions present in the mar-
ket, there is a lot of global content and  applications 
available, however quality local content is non-
existent or seldom. The important aspect here is to 
create a balanced Smart TV content and application 
portfolio, which contains local content in addition 
to international content and are of main interest to 
the Turkish target audience.

In conclusion… 

When we analyze those leading countries in terms 
of Smart TV solutions and the content/application 
world, I believe that the above mentioned three main 
aspects will increase the usage of Smart TV, IPTV 
and OTT in our country as well, and as a result I also 
think that our sector will be able to set an example 
abroad by developing those solutions further.  

In brief; when the right content is presented to end 
users with correct methods, Smart TV solutions can 
and will provide additional benefits to everyone. 
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Hemen hepimiz sinemaya gittiğimizde 
sadece filme odaklanır ve büyülü fenerin 
arkasında olup bitenleri pek düşünmeyiz. 

Fakat biz ne kadar dikkat etmesek bile perdenin 
arkasında dijital bir devrim yaşanmakta. İşin aslı 
bu devrim çok da yeni değil. 100 yıllık sinema tarihi 
35 mm analog film makaraları üzerinden dönse de, 
90’ların sonundan bu yana dijital projeksiyonlar da 
sinema salonlarında kullanılmakta.

İlk dönemlerde sinema salonları için elbette böyle 
bir dönüşüme gitmek ve eldeki mevcut ekipmanı bir 
kenara atıp dijital projeksiyona geçmek pek müm-
kün değildi. 2008 yılında British Film Institute (BFI) 
tarafından yapılan araştırmaya göre; İngiltere’de 
yer alan sinema salonlarının %10’undan daha az 
bir kısmında dijital projektörler kullanılmaktaydı. 
Bugüne geldiğimizde ise tablo biraz daha farklı.

Dijital Film Teknolojisi Yapımcılar İçin Neler 
Sunuyor?

2009 yılında vizyona giren James Cameron‘un 
gişe canavarı filmi Avatar sinema salonlarında 
oynatılmış ilk 3 boyutlu dijital film değildi. Fakat 
filmin elde ettiği gişe başarısı, yapımcı firmalara ve 
sinema salonu sahiplerine heyecan verici yeni bir 
kapı açmayı başardı. Dijitale dönüşü hızlandıran 
bu hamle sonrası her ne kadar 3 boyutlu dijital 
uyarlamalar Avatar’ın ulaştığı seyirci rakamlarına 
ulaşamamış da olsa, artık yeni nesil sinema deneyi-
mine yapılan yolculuk başlamış oldu. Hatta dijital 

Dijital projeksiyon, beyaz perdede 
daha kararlı ve parlak bir görüntü 

demek. Peki, ama son yıllarda          
analog görüntüden dijitale yapılan 
bu geçiş asırlık sinema tarihi için ne    

anlama geliyor?

Dijital Dönüşüm:
Bildiğimiz Sinema Öldü mü?

Digital projection means that more 
decisive and brighter display in 
the cinema. Well, what does this     

passing from analog image to                        
digital mean for secular                                                       

cinema history? 

Almost each of us just focus on the film and 
don’t think about what’s happening behind 
magic lantern when we go to the cinema. 

Even we pay no attention, a digital revolution is 
lived behind the scene. The essence of the matter, 
this revolution is not really new. Even the centenar-
ian cinema history is working over 35 mm analog 
film spools, since the end of 90’s, digital projections 
are used in the cinemas. 

In the first periods, passing to digital projection 
was not really possible to do a conversion like this 
and put away the available equipment. In 2008, ac-
cording to the research conducted by British Film 
Institute (BFI), less than 10% of the cinema houses 
in England were using digital projections. When we 
come until today, the table is a bit different. 

What Does Digital Film Technology Offer For 
Producers?  

James Cameron’s record breaker film out 2009 
Avatar was not the first 3D film. But its box-office 
success opened a new exciting door for producers 
and owners of cinema houses. After this accelerant 
movement of digital conversion, much as 3D digital 
adaptations couldn’t reach the numbers of audience 
of Avatar, the travel to new age cinema experience 
was in hand. Even with the wave of excitement was 
created by digital cinema, in behalf of expressing the 
distress of conventional cinema, the headlines were 
given like; “R.I.P The Movie Camera: 1888-2011”

Digital Conversion:
Has The Current Cinema Died? 

Ünal İŞLER / Trodio Elektronik
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sinemanın yarattığı heyecan dalgasıyla birlikte kon-
vansiyonel sinemanın içine düştüğü sıkıntıyı anlat-
mak adına şöyle başlıklar atıldı; “R.I.P., The Movie 
Camera: 1888-2011” (Klasik Film Kamerası / Hu-
zur İçinde Yatsın: 1888-2011)“.

Bu dönüşümün seyirciler kadar yapımcı firmaların 
da yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz. Öncelikle 
analog film makaraları, başta lojistik ve depolama 
olmak üzere çok fazla zahmet ve maliyeti bera-
berinde getiriyor. Ayrıca analog filmler kimyasal 
yapıları gereği tutuşmaya son derece elverişli mad-
deler. Geçmişte Andrei Tarkovsky‘nin Stalker fil-
minin kayıtlarının başına gelenleri usta yönetmenin 
hayranları hatırlıyor olsa gerek. Diğer tüm faktör-
leri göz önüne almasak bile analog film makaraları, 
Digital Cinema Packages (DCPs) adındaki dijital 
formattaki kayıt dosyaları kolajından çok daha 
maliyetli.

Sinemanın erken yıllarında analog film makaraları 
öyle değerliydi ki; o dönemde aynı makaraları farklı 
farklı kurgularla vizyona sürmeye çalışan genç Rus 
sinemacılar sayesinde sinemada kurgu ve montaj 
bugünlerine gelebildi. Yenilikçi kurgu tekniklerini 
böyle bir dönemde icat eden ve uygulayan Sergei 
Eisenstein‘i sinema tarihinde tam da bu yüzden çok 
çok özel bir yerde görüyoruz.

Bu Dönüşüm Sinema Emekçileri İçin Ne Anlama 
Geliyor?

Gelin olaya bir de sinemalarda projeksiyondan 
sorumlu sinema makinistlerinin cephesinden 
bakalım. Cinema Paradiso (Cennet Sineması) fil-

We could say that this conversion made audiences 
and producers happy. Analog film spools come with 
a lot of bothers and costs especially in logistics and 
warehousing. Also analog films are extremely suf-
ficient materials to ignite requirements of chemical 
structure. I guess, the fans of Andrei Tarkovsky re-
member what happened to his film Stalker. Even we 
don’t consider all other factors, analog film spoons 
are more costly than log file in digital format called 
as Digital Cinema Packages (DCPs). 

In the early years of cinema, analog film spools were 
really valuable that editing and montage in cinema 
could come until today under favour of young Rus-
sian film-makers, who are trying to use the same 
spoons with different fictions. The inventor of the 
innovator editing systems Sergei Eisenstein is really 
important for cinema history. 

What Does This Conversion Mean For Cinema 
Labor?

Let’s look at the cinemas by projectionists liable 
of projections in cinemas. For the projectionists 
who do their job masterful and ably, this conver-
sion is completely nightmare. Digital technology, 
which makes individual response almost wholly                            
unnecessary, doesn’t need any support while the 
film is watched and even is sufficient for preprog-
ramming in the beginnings and endings of a film, is 
about to make cinema labor retire.
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minin Alfredo’su gibi makinistliği büyük bir beceri 
ve ustalıkla yapanlar için dijital dönüşüm tam bir 
kâbus. Kişisel müdahaleyi neredeyse tamamen ge-
reksiz hale getiren, filmin aktığı sırada herhangi 
bir ek desteğe ihtiyaç duymayan ve hatta filmin 
başlangıç ve bitişlerini bile önceden programlamaya 
elveren dijital teknoloji, bu sinema emektarlarını 
emekli etmek üzere.

Dijital dönüşüm bu noktada pek çok sektöre kattığı 
yeniliğe ilave olarak; robotik, yani organik olmaktan 
uzak bir deneyimi de beraberinde getiriyor. Analog 
film makaraları daha fazla titreşim ve enerji dolu, 
daha yüksek renk doygunluğunda ve doğal bir film 
sunarken, dijitalin kusursuzluğu ve yapaylığı sine-
maya gönül vermiş geniş bir kitle tarafından tepki 
topluyor. Dijital dönüşümün sinemanın ruhunu 
öldüreceğini söyleyen bu kitlenin öne çıkan isimle-
rinden Quentin Tarantino; dijital sinemayı “topluca 
televizyon izlemek” olarak tanımlamakla kalmayıp, 
dijital dönüşümü bildiğimiz anlamıyla sinemanın 
ölmesi olarak nitelendiriyor.

1888 yılında Louis Aimé Augustin Le Prince 
tarafından ilk film şeridi ve bu şeridi kullanan 

Despite the all innovations came to cinema in-
dustry by digital conversion, a robotic experience 
far away from being organic and natural also was 
brought along.When analog film spools serve 
a natural film, which is full of more vibration,           
energy and colors, the faultlessness and affected-
ness of digital have reactions by large mass, which 
say that the digital conversion will kill the soul of 
the cinema. One of the prominent name of this 
mass, Quentin Tarantino identity the digital cin-
ema as “watching TV all together” and qualify as 
death of cinema. 

In 1888, until the first storyboards were invented 
by Louis Aimé Augustin Le Prince, talents of films 
cameras and display devices enriched them with 
too many revolutionist innovations as “voiced 
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kameraların icat edilmesinden günümüze dek, film 
kameralarının ve gösterim cihazlarının kabiliyetleri 
“sesli film”, “renkli film”, “geniş perde-sinemaskop 
çekim ve gösterim”, “çok kanallı Dolby ses kaydı”, 
“üç boyutlu sinema” gibi pek çok devrimci yenilikle 
zenginleştirildi. Fakat “görüntünün bir objektiften 
geçen ışınlar aracılığıyla bir film şeridinin üzerine 
düşürülerek kayıt altına alınması” şeklindeki ana 
işlem Auguste ve Louis Lumière kardeşlerin Paris’te 
Salon Indian Du Grand Café‘de 28 Aralık 1895 tari-
hinde yaptıkları gösterimden beri hala değişmedi.

Şu bir gerçek ki; yeni teknolojiler eskiye duyulan 
özlemi de beraberinde getirir. Sessiz sinema emek-
çileri sinemada sese gerek olmadığını anlatmak 
için ellerinden geleni yaptılar ama bu değişime          
direnemediler. 10 yıllardır analog olarak yapılan 
karasal (terrestrial) televizyon kanalları birer birer 
dijitale döndü ve akabinde büyük analog kapanış 
(analog switch-off) gerçekleşti. Merkezi TV Sistem-
lerinde dijital dönüşüm ateşi tüm uydu sektörünü 
çoktan sardı. 

Yani, sancılı da olsa değişimin önünde durmak 
imkânsız. Bu yüzden duygusallığı bir kenara 
bırakarak arkamıza yaslanalım ve teknolojinin bize 
daha neler sunacağını birlikte takip edelim.

film”, “colorful film”, “large screen-cinemascope 
filming and projection”, “multichannel Dolby 
recording”, “3D cinema”. But the main opera-
tion as “recording the display by reflecting above 
storyboard by way of objective rays” didn’t still 
change since Auguste and Louis Lumière brothers’             
variety show in Salon Indian Du Grand Café Paris 
in December 28th, 1895. 

As a matter of fact, new technologies brings with 
nostalgia. Silent motion labor did their best for ex-
press that it is not necessary to have voice in cine-
ma but they didn’t resist against to this conversion. 
For decades, terrestrial analog TV channels turned 
to digital one by one and then analog switch-off 
came true. Digital conversion fire has captured all 
satellite sectors in Central TV Systems already. 

In a word, even it is painful, it is impossible to 
stand in front of the conversion. That’s why, let’s sit 
back by putting sensuality to one side and follow 
what technology will serve us. 
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Uydu üzerinden konumlama sistemleri;

n Küresel konumlama sistemleri
n Bölgesel konumlama sistemleri
n Konumlama destek sistemleri olmak üzere 3 ana 
gruba ayrılabilir.

GPS, GLONASS (Global’naya Navigatsion-
naya Sputnikovaya Sistema), Galileo ve BeiDou 
günümüzdeki küresel konumlama sistemleridir. 
Amerka’nın GPS ve Rusya’nın GLONASS sistemleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği’nin 
sahipliğinde geliştirilen Galileo’nun ise halen 12 ak-
tif uydusu olup, 2020 yılında 30 uydu ile projenin 
tamamlanması beklenmektedir. Çin tarafından 
geliştirilen Beidou sistemi ise 20 uyduya ulaşmıştır 
ve 2020 yılında tamamlanması beklenmektedir. 
Küresel konumlama sistemlerinin oluşturulması 
yüksek uydu üretim, bakım ve işletme maliyetleri 
sebebiyle sadece küresel anlamda askeri ve ticari 
hedefleri olan ülkeler için uygulanabilir görülmekte-
dir. Avrupa komisyonu 2020’ye kadarki harcamalar 
için 7.5 Milyar Euro bütçe ön görmektedir.

Hindistan’ın IRNSS ve Japonya’nın QZSS gibi böl-
gesel konumlama sistemleri ise küresel sistemlere 
kıyasla daha az sayıda uydu içermektedir. IRNSS’in 
toplamda 7, QZSS’in ise toplamda 4 uyduluk 
sistemler olması planlanmaktadır. Bu sistemler 
Türksat benzeri GEO uyduları kullandığından 
bölgesel olarak, uyduların kapsama alanlarında 
hizmet verebilmektedir.  

The Navigation systems over satellite;

n Global Navigation systems
n Regional Navigation system
n Augmentation systems 

GPS, GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya 
Sputnikovaya Sistema), Galileo and BeiDou are 
the active navigation systems as of today. The GPS 
of America and GLONASS of Russia are commonly 
used. Galileo is constructed by The European 
Community which has currently 12 active satel-
lites. The project is expected to be finished with 
30 satellites in 2020. Beidou system is constructed 
by China and reached 20 satellites. It is expected 
to be finished by 2020. Forming global navigation 
systems is practicable for only the countries those 
have military and commercial targets in global 
because of overhaul and business costs. European 
committee predicts 7.5 Billion Euro budget for the 
expenses until 2020.

Regional navigation systems like IRNSS of India 
and QZSS of Japan have less numbers of satellites 
than global navigation systems. IRNSS and QZSS 
are planned to have totally 7 and 4 satellite Systems 
respectively. Since these systems utilize GEO satel-
lites like Turksat, as regional, they service in cove-
rage zones of satellites.

Navigation augmentation systems over satellite are 
implementations that work integrated to current 

Türkiye’de
Milli Konumlama Sistemi 

İhtiyacı
The Necessity of National 
Navigation System

Dr. Erdem DEMİRCİOĞLU - Dr. Şenol GÜLGÖNÜL / TÜRKSAT A.Ş.
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systems for increasing the navigation accuracy, 
reliability and availability. WAAS in North Ame-
rica (Wide Area Augmentation System), EGNOS 
in Europe (European Geostationary Navigation 
Overlay Service), GAGAN in India (GPS Aided 
Geo Augmented Navigation), MSAS in Japan 
(Multi-functional Satellite Augmentation System) 
are similar systems actively used.

Uydu üzerinden konumlama destek sistemleri ise 
konumlama hassasiyetinin, güvenilirliğinin ve 
kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla mevcut 
sistemlere tümleşik olarak çalışan uygulamalardır. 
Kuzey Amerika’da WAAS (Wide Area Augmenta-
tion System), Avrupa’da EGNOS (European Geosta-
tionary Navigation Overlay Service), Hindistan’da 
GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation), 
Japonya’da MSAS (Multi-functional Satellite Aug-
mentation System) benzeri sistemler aktif olarak 
kullanılmaktadır. 

Şekil 1. Dünya genelindeki konumlama 
destek sistemleri

Image 1. Navigation support systems around 
the world

Navigation Systems Studies in Turkey

GNSS (Global Satellite Navigation Systems) imple-
mentations used in commercial practices are not 
only for military systems but also in civil aviation, 
incubus transportation over highway, sea trans-
port, synoptic weather systems, surveying etc. The 
usage of the other countries’ GNSS systems causes 
the results as to be met with the situations like shut 
down and spoofing. Developing National Naviga-
tion Systems plays a critical role to overcome these 
risks.

Turksat AS provides TV and data migration ser-
vices over the geostationary satellites through 
large coverage areas. This developed substructure 
provides a baseline navigation augmentation and 
regional navigation systems over GEO satellites.

Türkiye’de Konumlama Sistemleri Çalışmaları

GNSS (Global Satellite Navigation Systems) 
uygulamaları günümüzde sadece askeri sistemlerde 
değil sivil havacılık, kara yolları üzerinden ağır 
yük taşımacılığı, deniz taşımacılığı, hava tahmin 
sistemleri, haritacılık vb. pek çok ticari uygulamada 
vazgeçilemez derecede kullanılmaktadır. Diğer ül-
kelerin GNSS sistemlerinin kullanılması, kapatma 
ve saptırma gibi durumlarla karşılaşılması so-
nucunu doğurmaktadır. Bu risklerin en aza in-
dirilebilmesi için Milli Konumlama Sistemleri’nin 
geliştirilmesi kritik önem taşımaktadır.

Türksat A.Ş. geniş kapsama alanlarına sahip 
yeredurağan uyduları üzerinden TV yayıncılığı 
ve veri aktarımı hizmeti vermektedir. Bu gelişmiş 
altyapı uydu üzerinden konumlama destek ve böl-
gesel konumlama sistemlerinin başlatılması için uy-
gun zemini hazırlamaktadır. 
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Şekil 2. Türksat 4B uydusu 
doğu kapsama alanı

Image 2.Turksat satellite 4B 
east coverage zone

In the field measurements of augmentation sys-
tem being developed by Turksat, it was seen that 
spreading this system to large coverage areas is 
possible. Since EGNOS is being developed by Eu-
rope and doesn’t involve Turkey completely yet, 
augmentation system developed by Turksat will 
be able to find area of application.

Turksat operates satellites in 31, 42 and 50 degrees 
east longitudes. It will be possible to establish a re-
gional navigation system that’ll be able to serve in 
Turkey and around via National Navigation Sys-
tem that will work over Turksat satellites in this 
orbits. In this context, Turksat started design and 
test studies.

In the direction of Turkey’s target of being a leader 
country in military and commercial areas, deve-
loping its own navigation system plays a crucial 
role. Turksat’s current infrastrcture and know-
how will decrease the costs of system develop-
ment and Turksat’s satellite business experiences 
will give acceleration to the project.

Türksat tarafından geliştirilmekte olan konumla-
ma destek sisteminin saha ölçümlerinde, GPS 
sistemine tümleşik olarak konum doğrulama 
sinyalinin üretilerek Türksat uyduları üzerinden 
geniş kapsama alanlarına yayılabildiği ve bu böl-
gelerden başarı ile alınabildiği görülmüştür. Avru-
pa tarafından geliştirilen EGNOS sistemi henüz 
ülkemizi tamamen kapsamadığından, Türksat 
tarafından geliştirilmekte olan konumlama destek 
sistemi kullanım alanı bulabilecektir.

Türksat,  31, 42 ve 50 derece doğu boylamlarında 
uydular işletmektedir. Bu ve ilave yörüngelerde-
ki Türksat uyduları üzerinden çalışacak Milli 
Konumlama Sistemi ile Türkiye ve etrafında hizmet 
verebilecek bir bölgesel konumlama sisteminin de 
kurulması mümkün olacaktır. Türksat bu kapsam-
da tasarım ve test çalışmalarını başlatmıştır. 

Türkiye’nin lider ülke olma hedefleri doğrultusunda 
askeri ve ticari alanlarda kullanılmak üzere kendi 
Milli Konumlama Sistemini geliştirmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi 
için Türksat’ın uydu altyapısının kullanılması 
sistem maliyetlerini düşüreceği gibi Türksat’ın uydu 
işletmesindeki tecrübesi de projeye ivme katacaktır.

Şekil 3. 50° Doğu boylamındaki 
Türksat 4B uyduna ait ayakizi

Image 3. The footprint of Turksat 
4B satellite in 50° east orbit
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ile sektörü ve 2016’yı konuştuk.

We talked with Vodafone Turkey’s successful CEO,

“Ülkemizin 
katma değerli 

hizmetler        
üreten,   

sürdürülebilir 
bir ekonomik 

kalkınma     
modeline          

sahip olması 
için   ‘bilginin   

merkezinde’ 
ve ‘internet 

bağlantılı’ olması 
gerektiğini 

düşünüyoruz.”

“Producing    
value-added 
services in our 
country, in-
order to have 
a sustainable       
economic                               
develop-
ment model 
‘in the center 
of    knowledge’ 
and ‘We think 
that internet         
connection’ 
should be.”

Gökhan Öğüt
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How was 2015 for the sector and company?

Turkey, in 2015 with 4.5G bid entered to a new era 
in the telecommunications industry. 4.5G end to 
end our countries to digitalize the tender spread 
to the global economy and our country to be in 
a competitive position we took a very important 
step. 4.5G new frequencies allocated under the 
tender, opening the way for new investment in 
our economy will have an impact that will allow 
jump, will provide additional employment and, 
most importantly, it will decrease the process of 
Digital Transformation and will be effective on be-
ing among of leading countries in digitalization. 
Thus, 4.5G technology which will enter our lives 
as of April 2016, we consider Turkey as a turning 
point in the history of digital. Both our sector and 
country will jump an era in mobile communica-
tions with 4.5G. On the other hand, Turkey’s in-
frastructure, engineering, technical equipment 
and we observe that it is ready to 4.5G in many 
ways, such as consumer interest and the country, 
first 4.5G, then we believe that we also achieved a 
strong performance in next-generation technolo-
gies such as 5G.

We as Vodafone Turkey have left behind a success-
ful year in terms of investment and growth. Ending 
in September 30, 2015 and 2015-2016 the first half 
of our fiscal year, especially we accelerate broad-
band investment, countries that we will move to 
a new stage in mobile communications and was 
KDV including 918 million euros frequency com-
pensation to a period we started with enthusiasm 
our preparation for 4.5G we paid in advance. Thus, 
the company›s total investment in the purchase 
price since 2006 has reached 17 billion, inclu-
ding license fees for 3G and 4.5G. In this period, 
including network investments and 4.5G prepara-
tions with an investment of $ 589 million, which 
demonstrates our confidence in our investment 
program, we continued our commitment to Tur-
key in a stable manner. The highest semester total 
revenue for the last four years that we’ve reached is 
4.4 billions. Thus, the highest level in our history, 

2015 yılı sektör ve şirket için nasıl geçti? 

Türkiye, 2015 yılında 4.5G ihalesi ile telekomüni-
kasyon sektöründe yeni bir döneme girdi. 4.5G 
ihalesi ile dijitalleşmenin ülkemizde uçtan uca 
yayılması ve ülkemizin global ekonomide rekabetçi 
bir konumda olması için son derece önemli bir adım 
attık. 4.5G ihalesi kapsamında tahsis edilen yeni 
frekanslar, yeni yatırımların önünü açarak ekono-
mimizde sıçrama sağlayacak bir etki yaratacak, ek 
istihdam sunacak ve en önemlisi, ülkemizin Diji-
tal Dönüşüm sürecini hızlandırarak dijitalleşmede 
öncü ülkeler arasında yer almamızda etkili olacak. 
Dolayısıyla, Nisan 2016 itibariyle hayatımıza gi-
recek olan 4.5G teknolojisini, Türkiye’nin dijital ta-
rihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. 
Hem sektörümüz hem de ülkemiz, 4.5G ile mobil 
iletişimde çağ atlayacak. Diğer yandan, Türkiye’nin 
altyapı, mühendislik, teknik donanım ve tüketici 
ilgisi gibi pek çok açıdan 4.5G’ye hazır olduğunu 
gözlemliyoruz ve ülke olarak, önce 4.5G, ardından 
da 5G gibi yeni nesil teknolojilerde başarılı bir per-
formans sergileyeceğimize inanıyoruz. 

Biz de Vodafone Türkiye olarak, yatırım ve büyüme 
açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. 30 Eylül 
2015 ile biten 2015-2016 mali yılımızın ilk yarısı, 
özellikle genişbant yatırımlarını hızlandırdığımız, 
ülkemizi mobil iletişimde yeni bir aşamaya 
taşıyacak olan ve KDV dahil 918 milyon Euro’luk 
frekans bedelini peşin ödediğimiz 4.5G için 
hazırlıklarımıza heyecanla başladığımız bir dö-
nem oldu. Böylece, şirketimizin 2006 yılından bu 
yana toplam yatırımları satın alma bedeli, 3G ve 
4.5G lisans bedelleri dahil olmak üzere 17 mil-
yar TL’ye ulaştı. Bu dönemde şebeke yatırımları 
ve 4.5G hazırlıklarını kapsayan 589 milyon TL’lik 
yatırımla, Türkiye’ye güvenimizin göstergesi olan 
yatırım programımızdaki kararlılığımızı istikrarlı 
bir biçimde devam ettirdik. Son dört yılın en yüksek 
yarıyıl toplam geliri olan 4,4 milyar TL’ye ulaştık. 
Böylece, toplam mobil gelir pazar payımızı tari-
himizin en yüksek seviyesi olan %35,9’a çıkardık. 
Diğer yandan, toplam 814 bin net abone kazanarak 
mobil telekom pazarında “en çok net abone kaza-
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we have our share of total mobile revenue market 
interest to 35.9%. On the other hand, winning a 
total of 814 thousand net subscribers in the mobile 
telecom market, “The most net subscribers win-
ning operator” we. We serve a total of 21.6 million 
subscribers as of today. With these results, we will 
be celebrating our 10th anniversary in 2016 with 
Turkey’s market we believe that we will finish in a 
good way.

What are your expectations for 2016?

As Vodafone, we see the future of broadband 
technology and digitalization. Both subscribers 
of broadband internet, so anywhere and increase 
of interest in high-speed internet, both day-to-
day use of more Internet applications, further 
strengthens our expectations. Producing value-
added services in our country, in order to have a 
sustainable economic development model “in the 
center of knowledge” and “We think that internet 
connection” should be. We were in “In the Internet 
age” is not linked only way is through the spread of 
broadband technology. Before 4.5G of broadband 
technologies, then our industry will be the hot 
topic 5G technologies.

Vodafone Turkey, 4.5G great as we celebrate our 
tenth age in 2016, and we›re excited to be crowned 
with a significant investment. 4.5G tender carries 
the third-largest investment we make to Turkey 
after-market nature of buying and 3G. Not only 
purchase frequency, frequency of purchases and 
investments to be made after the optimization in 
the field of this frequency are important. During 
the next period, by combining multiple carriers to 
achieve high-speed bandwidth to our consumers 
that we have the fastest, we will offer mobile inter-
net capacity and widespread. 4.5G putting the final 
preparations in line with our authorization frame-
work we will give our best quality mobile broad-
band services to our subscribers as of April 1, 2016. 
Everyone in the 4.5G technology will be the most 
attractive advantages to the most appropriate de-
vices and pioneer with the submission of bids.

As we have seen in our global experience in the 
digitalization of the mother 4.5G page will move 
to Turkey. Our group, with 30 years of experience, 
the emergence of 4G and higher technology of-

nan operatör” olduk. Bugün itibariyle toplam 21,6 
milyon aboneye hizmet veriyoruz. Bu sonuçlarla, 
Türkiye pazarındaki 10. yılımızı kutlayacağımız 
2016’yı da iyi bir şekilde tamamlayacağımıza 
inanıyoruz.

2016 yılı beklentileriniz neler?

Geleceği genişbant teknolojilerinde ve dijitalleşmede 
görüyoruz. Gerek abonelerin genişbant inter-
nete, yani her yerden ve çok hızlı internete olan 
ilgisinin artması, gerek internet uygulamalarının 
günden güne daha fazla kullanılması, bu beklen-
timizi daha da kuvvetlendiriyor. Ülkemizin katma 
değerli hizmetler üreten, sürdürülebilir bir eko-
nomik kalkınma modeline sahip olması için “bil-
ginin merkezinde” ve “internet bağlantılı” olması 
gerektiğini düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz 
“internet çağında” bağlantılı olmanın yegane yolu, 
genişbant teknolojilerinin yaygınlaşmasından geçi-
yor. Genişbant teknolojileri içinde de önce 4.5G, 
ardından 5G teknolojileri sektörümüzün sıcak gün-
demlerinden olacak. 

Vodafone Türkiye olarak, 2016 yılında 
kutlayacağımız 10. yaşımızı 4.5G gibi büyük 
ve anlamlı bir yatırımla taçlandıracak olmanın 
heyecanı içindeyiz. 4.5G ihalesi, satın alma ve 3G 
sonrası Türkiye pazarına yaptığımız üçüncü büyük 
yatırım niteliğini taşıyor. Sadece frekans alımı 
değil, frekans alımı sonrası yapılacak yatırımlar 
ve bu frekansların sahadaki optimizasyonu da 
önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte, elimiz-
deki bantları birleştirerek çoklu taşıyıcı ile yüksek 
hızlara ulaşmak suretiyle tüketicilerimize en hızlı, 
kapasiteli ve yaygın mobil interneti sunacağız. 
4.5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda 
hazırlıklarımıza son şeklini vererek 1 Nisan 2016 
itibariyle abonelerimize en kaliteli mobil genişbant 
hizmetini vereceğiz. 4.5G teknolojisinde herkese 
en uygun cihazların en cazip avantaj ve tekliflerle 
sunulmasının öncüsü olacağız. 

Dijitalleşmenin yeni sayfası olarak gördüğümüz 
4.5G’de global deneyimimizi de Türkiye’ye 
taşıyacağız. Grubumuz, 30 yıllık tecrübesiyle, 4G ve 
üstü teknolojilerin oluşmasına ve gelişmesine ciddi 
katkılar sağlıyor. Bugün 19 ülkede 4G, 5 kıtada ve 
15 ülkede ise 4.5G hizmeti veriyoruz. 4G ve üstü 
teknolojilerde dünyada en çok ülkede tecrübesi ve 
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altyapısı olan operatörüz. Dolayısıyla, tüketici ne 
ister, bu istek en kusursuz biçimde nasıl karşılanır, 
çok iyi biliyoruz. Ayrıca, yine bu alanda dünyanın 
en büyük uluslararası dolaşım ağına sahibiz. 
Bugün itibariyle 4G uluslararası dolaşım hizmeti 
verdiğimiz ülke sayısı 82’ye ulaştı. Şimdi bu tecrübe-
mizi Türkiye’deki abonelerimizin hizmetine sunmak 
üzere gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Diğer yandan, 
3G hizmetine başladığımız 2009 yılından bu yana 
müşterilerimize 4G ve üstü teknolojilerle uyumlu 
Vodafone SIM kartları sunuyoruz. Bu sayede, Vo-
dafone SIM kartlarının %87’si 4.5G uyumlu. 

Özetle, 2016’da çok güçlü bir yatırım programıyla 
tüketicilerimize 4.5G’deki global deneyimi-
mizi yansıtacağız ve onlara en iyi 4.5G hizmetini 
vereceğiz. Bugünün teknolojisiyle en hızlı, en 
kapasiteli ve en yaygın 4.5G hizmetini, aldığımız 
bantlarla 1 Nisan 2016 itibariyle sunacağız. 
4.5G ile çok daha geniş bir coğrafyaya kaliteli 
hizmet verebilir duruma geleceğiz. Global dene-
yimimizden aldığımız güçle, Dijital Dönüşüm’ün 
Türkiye’nin tamamını kapsaması ve herkesin bir 
an önce dijitalleşmeyle tanışması bakımından 4.5G 
yatırımlarını çok önemsiyoruz. 

fers significant contributions to the development. 
4G today in 19 countries, 5 continents and 15        
countries are giving 4.5G service. We operate with 
experience and infrastructure in most countries in 
the world in 4G and higher technology. Therefore, 
what consumers want, how to meet this demand 
in the most perfect form, we know very well. In 
addition, this area still has the world›s largest in-
ternational roaming network. As of today, the 
number of countries where we operate 4G inter-
national roaming services has reached 82. Now we 
are making the necessary preparations to provide 
these services to our subscribers of our experience 
in Turkey. On the other hand, we have started 3G 
services to our customers since 2009. We offer Vo-
dafone SIM cards compatible with 4G and higher 
technology. Thus, 87% of Vodafone SIM card com-
patible 4.5G.

In summary, our consumers with a strong invest-
ment program in 2016 will reflect our global expe-
rience in 4.5G and 4.5G will provide them with the 
best service. With today’s technology, the fastest, 
the most common 4.5G capacity and service, we 
received the bands will present as of April 1, 2016. 
We can serve a much wider geography quality with 
4.5G will come to the situation. Global power we 
get from our experience, cover the whole of the 
digital transformation of Turkey and everyone 
we care very 4.5G investment in terms of meeting 
with a moment before digitalization.
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Düşünce kuruluşu GelecekHane, bireyleri 
ve iş dünyasını yakından ilgilendiren ge-
lecek trend araştırmalarını sürdürüyor ve 

yeni ekonomide bireylerin ve şirketlerin başarıya 
ulaşmasını sağlayacak üç önemli noktayı açıkladı. 
GelecekHane’nin kurucusu, fütürist Halil Aksu, 
tüm dünyada ekonomik, siyasal ve sosyolo-
jik değişiklikler gerçekleşirken ekonomik alanda 
başarıya ulaşılmasında paylaşmak, şeffaf olmak 
ve topluluklar oluşturmak kavramlarına önem ve-
rilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Paylaş… Paylaştıkça Çoğalır…

Halil Aksu, değişen ekonomik düzendeki en önemli 
noktalardan birinin paylaşmak olduğunu dile ge-
tiriyor. Evlerdeki atıl odaların, ev ile iş arasında gidip 
gelirken kullanılan araçların, nadiren kullanılan ev 
eşyalarının paylaşımı yanında şirketler de paylaşım 
ekonomisi içerisinde daha fazla yer almaya başladı. 
Ofis ve atölyelerini paylaşan oluşumların yanında 
şirketlerin patentlerini paylaşması da yeni eko-
nomik düzende git gide yaygın hale geliyor. Bu 
tip varlıkların paylaşılmasıyla verimin, kullanım 
oranının ve kalitenin arttığına işaret eden Aksu, 
satın alma yerine paylaşım ve kiralama yoluna gi-
dilmesinin finansal rahatlama getirdiğine dikkat 
çekiyor. Fütürist Halil Aksu, paylaşım ekonomisin 
şirketlere sağlayacağı faydayı, “Kaynaklarınızı 
başkalarına kullandırmak gelir getirebilir, yeni sos-
yal çevrelerle tanışmanızı, yeni şeyler öğrenmenizi 
sağlayabilir. Paylaşım zaman kazanmanıza, ka-
litenin artmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla 
bireyler de kurumlar da bunu güvenli, mantıklı, 
sürdürülebilir şekilde yapmanın yolunu bulmalıdır, 
bulacaklardır” şeklinde ifade ediyor.

Gelecek trendlerini araştıran 
düşünce kuruluşu GelecekHane,     
bireyleri ve şirketleri yeni eko-

nomide başarıya ulaştıracak yeni-
likleri araştırdı ve kritik üç önemli 

noktayı açıkladı. GelecekHane kuru-
cusu Halil Aksu’ya göre paylaşmak, 

şeffaf olmak ve topluluklar 
oluşturmak yeni ekonomik düzende 

başarı için üzerinde durulması       
gereken en önemli noktalar…

Yeni Ekonomide Şirketler İçin 
Başarının Üç Anahtarı

GelecekHane, the think-tank founda-
tion researching future trends, has 

studied innovations that would bring 
success to individuals and compa-

nies, and revealed three critical and 
important points. According to Halil 
Aksu, founder of GelecekHane, the 
most important points to focus on              

regarding success in the new economic 
structure are sharing, being   trans-
parent and creating communities...

The think-tank foundation GelecekHane con-
tinues to research future trends that concern 
individuals and the business world, and has 

revealed three important points that would bring 
success to individuals and companies in the new 
economy. Halil Aksu, founder of GelecekHane and 
a futurist, emphasizes that the concepts of sharing, 
being transparent and creating communities must 
be taken into consideration for achieving success in 
the economic sector, while economic, political and 
social changes take place worldwide.

Share it.. It increases when sharing…

Halil Aksu, says that one of the most important 
point is to share the changing economic order. The 
thrown room in the house, back and forth between 
home and work while used cars are rarely used in 
addition to the sharing of household goods compa-
nies also share in the economy began to take more 

The Three Keys of Success for 
The Companies in New Economy
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Şeffaflaş, Güven Kazan, Fikir Kazan

Bireyler kadar şirketler açısından da 
şeffaflaşma ve güven kazanmanın öne-
mine dikkat çeken Halil Aksu, “Tüketi-
cinin, vatandaşın ve hissedarın düşüncesi 
bu yönde. Vergiler nereye harcanmak-
ta, şirketin finansal gidişatı ve diğer 
durumları nasıl? Yöneticiler bundan böyle 
daha çok hesap vermek zorunda kalacak-
lar. Proaktif davranmak samimidir” di-
yor. Hem özel hem kamu kurumlarının 
değişen ekonomik düzende verilerini açıp 
şeffaf hale gelmelerinin güven telkin edecek 
bir davranış olacağını belirten Aksu, açık 
inovasyon ve kitlesel kaynak kullanımı 
gibi akımları şirketlerin kullanabilecekleri 
örnekler olarak gösteriyor.

Topluluk Oluştur, Gönüllüler Seninle 
Birlikte Çalışsın

Değişen ekonomide insan kaynağının 
değişmez önemine vurgu yapan Halil 
Aksu, gönüllülerden oluşan bir topluluk 
oluşturmayı kişi istihdam etmekten daha 
önemli gördüğünü ifade ediyor. Çalışanların 
avantajları yanında maddi ve manevi 
zorluklarına dikkat çeken Aksu, “Gönül-
lüler sanki güvenilir değil gibi algılansa da, 
eğer gerçekten gönülleri fethedilirse, ilginç 
açılımlar getirebilirler” diyor. Şirketlerin 
sosyal ağlar ve viral iletişimi kullanarak 
kendilerine özgü taraftarlar bulmalarını 
öneren fütürist Aksu, doğru yönetilen bir 
gönüllüler topluluğunun kurumun ciddi 
savunuculuğunu yapabileceğini, destek, 
tanıtım ve inovasyon gibi alanlarda katkı 
sağlayabileceğini ifade ediyor.  Günümüz-
de hızla büyüyen şirketlerin ve fenomen-
lerin topluluklar oluşturarak bunları 
çalışan veya reklam ve iletişim olarak 
değerlendirdiklerini örnek veren Aksu, 
amaca uygun topluluklar oluşturarak 
ve karşılıklı değer yaratacak ilişkiler 
geliştirmenin önemine dikkat çekiyor.

space. Office and companies to share their patents in addition to the 
formation sharing workshops are becoming common to go to the 
new economic order. Efficiency through the sharing of such asset 
utilization and Aksu, pointing to increased quality, noting that bring 
financial relief to the go-sharing and leasing instead of buying. Fu-
turist Halil Aksu, sharing economy are the benefits to the company, 
“to others can bring them utilized source income, you meet new 
social environment can help you learn new things. You save time 
sharing can help to improve the quality. Thus, both individuals and 
institutions that are also safe, logical, sustainable must find a way to 
do so, they will find “as he said.

Be transparent, Gain Trust, Gain Idea

Individuals up to the company in terms of attracting attention to 
the importance of gaining transparency and confidence Halil Aksu, 
“Consumers, citizens and shareholders thinking in this direction. 
Taxes are spent where and how the company’s financial progress and 
other conditions? Administrators will have to give more account 
hereafter. Proactive is an intimate act, “he says. Both open data pri-
vate and public institutions in a changing economic order stating 
there would be a behavior that will inspire confidence in the trans-
parency of Aksu, open innovation and shows the flow of samples 
available to the company as crowdsourced.

Create A Community, Volunteers Will Work With You

Changing economics, which emphasized the importance of hu-
man resources does not change Halil Aksu, creating a community 
of states that volunteers are more important than to employment. 
Aksu attention to the material and spiritual difficulty beside the 
benefits of the employees, “Volunteers also detect if it is not reliable 
as possible, if you really conquered the hearts can bring interesting 
insights,” he says. using social networks and viral communication of 
companies futurist Aksu encouraging them to find their own fans, 
the organization is properly managed by a community of volunteers 
would do serious advocacy, support, promotion and that is likely to 
contribute in such areas as innovation. Today, fast-growing compa-
nies and their employees in their communities by creating or giving 
examples of phenomena that they considered to be advertising and 
communications Aksu, creating communities fit for purpose and 
will create mutual value relationship draws attention to the impor-
tance of development.
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İpek UZUNER & Görkem ŞAYHAN  
Uğur Metal E-Waste Recycling

Zehir de var 
altın da

Elektrikli ve elektronik cihazlar günlük 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline 
geldi. Gelişen teknoloji ile gün geçtikçe 

yeni modeller piyasaya sürülmekte ve tüketim 
artmaktadır. Kullanım ömrü dolan elektrikli ve                    
elektronik cihazların ne yapılması gerektiği hakkında 
pek çok kişinin bir fikri bulunmamaktadır. Bunun 
sonucu olarak insanlık elektronik atık adı verilen 
yeni bir çöp türü ile karşı karşıyadır. E-atıklar ze-
hirli maddeler içermelerinden dolayı toplanması 
ve içinde bulunan metallerin sağlıklı şartlarda geri 
kazanılması çevre ve insan sağlığı bakımından 
büyük önem taşımaktadır.

Atık Nedir? Elektrikli ve Elektronik Atık Nedir?

En basit haliyle atık; üreticisi veya fiilen elinde bu-
lunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye 
atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan 
herhangi bir madde veya materyali, elektrikli ve elek-
tronik atık ise; 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde 
yer alan atık tanımına uygun ve 22/5/2012 tarihli ve 
28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ele-
ktrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 
Ek-1/A’sında  tanımlanan kategorilerde yer alan al-
ternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 
Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla 
tasarlanmış ürünlerin kullanım ömrü dolduğu an-
daki bütün bileşenlerini, unsurlarını ve ihtiva ettiği 
sarf malzemelerini, ifade etmektedir.

Elektronik Atıkların Zararları 

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, yüksek oran-
larda kurşun, baryum, fosfor gibi ağır metaller 
içermektedir. Doğru tekniklerle ve dikkatli bir 
şekilde   işlendiğinde   çevre veya sağlık için hiçbir 

There’s poison 
and gold

Electrical and electronic devices have become 
an irreplaceable part of our daily lives. With 
the development of technology, day by day 

new models are released to the market and con-
sumption is increasing. Many people have no idea 
about what needs to be done for the lifetime expired 
electrical and electronic devices. As a result of this, 
Humanity is faced with a new type of waste that 
named as electrical and electronic. Collection of e-
wastes  and recovery of substances under favorable 
conditions have importance for human health and 
nature because of toxic substances content.

What is waste? What is electrical and electronic 
waste?

In its simplest form, waste means: material or 
substance that released or discarded or has to be 
discarded into the enviroment by manufacturer 
or actually holding real person or legal entity, and 
e-waste means; appropriate to definition of waste 
where located at Waste Management Regulation 
published as 29314 numbered in the offical ga-
zette at 2/4/2015 and means lifetime expired pro-
ducts that designed for the purpose of use between 
1000volt alternating current 1500volt direct cur-
rent and including its components, elements and 
consumables where published and described in 
the offical gazette in categories at 28300 numbered 
22/5/2012 dated Regulation on Control of Waste 
Electrical and Electronic Equipment protocol no.1.

Loss of Electronic Wastes

Electrical and electronic equipments contains high 
levels of heavy metals like lead, barium and phos-
phor. When the right techniques are applied care-
fully they dont cause any issue about health and 
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soruna yol açmamaktadır. Ekipmanlar kullanım 
ömürlerini tamamladıklarında,   doğru bir biçimde 
geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmeyen 
atıklar,   çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde          
etkileyebilmektedir.

Bir diğer zararlı işlem ise tehlikeli bileşen ihtiva 
eden atıkların yakılmasıyla ortaya çıkan halojenli 
kloridler ve bromidlerdir. Bu bileşenler elektronik 
atıkların plastik aksamlarında ve kabloların PVC 
kaplamalarında yanmayı engelleyici özellikleri 
nedeniyle tercih edilmektedir.   Yakıldıkları tak-
dirde dioksin olarak ortaya çıkmakta ve atmosfere 
yayılmaktadır.

Elektrikli ve Elektronik Atık Geri Dönüşümü

Elektrikli ve elektronik atıklar üreticilerden, 
ithalatçılardan, belediyelerden ve yetkilendirilmiş 
kuruluşlardan teslim alınarak atık işleme tesislerine 
getirilir. Yönetmelikte belirlenen sınıflara göre tasnifi 
sağlanan atıklar, manuel demontaj ve ardından me-
kanik kırma işlemi ile geri dönüştürülür.

Elektrikli ve elektronik atıklar işlendiğinde demir, 
bakır, krom ve alüminyum gibi değerli metalle-
rin yanında kondansatör, pil ve PCB gibi tehlikeli 
atıklarda açığa çıkmaktadır. Tehlikeli atıklar ve 
ürünler lisanslı tesislerde bertaraf tesislerinde imha 
edilirken değerli metaller lisanslı firmalara gönderilip 
yarı mamul halden ürün sınıfına dönüştürülmektedir.

Üreticilerin Sorumlulukları

Üretici;  6/3/2011  tarihli ve 27866 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair 
Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile 
yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yön-
temine bağlı olmaksızın; Kendi markasıyla elektrikli 
ve elektronik eşya üreten ve satan, kendi markasıyla 
başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve 
elektronik eşyaları satan, ticari amaçlarla elektrikli 
ve elektronik eşya ithal eden gerçek ve tüzel kişileri 
kapsamaktadır.

environment. When lifetime of these equipments 
expires, if wastes couldnt be correctly recovered or 
diposed, can affect negatively to the environment 
and human health.

Yet another harmful process is halogenated        
chlorides and bromides by incineration of dan-
gerous components involving wastes. These com-
ponents are preferred for their flame retardant 
feature at electronic devices’ plastic parts and pvc 
coatings of cables. As long as they set to the fire 
dioxin occurs and diffuses to the atmosphere.

Electrical and Electronic Waste Recycling

Electrical and Electronic wastes are delivered to 
the waste treatment facilities thereby taken from 
producers, importers, municipalities and autho-
rized foundations. Wastes are recycled by clas-
sification of wastes that indicated in regulations 
is supplied, manually disassembled and than                                
mechanically crushing process.

When the electrical and electronic wastes are pro-
cessed, precious metals like iron, copper, chrome 
and aluminum comes out and dangerous wastes 
like condensers, batteries and PCBs comes out 
too. While dangerous wastes and products are de-
structed in licensed facilities, precious metals are 
sent to licensed facilities to become bulk product 
for new products.

Responsibilities of Producers

Manufacturer; within the scope of Regulation 
published in the Official Journal of Distance Con-
tracts dated 06.03.2011 and numbered 27866, 
including sales made with distance contracts, co-
vers producer who manufacture and sell electri-
cal and electronical devices with its own brand, 
who sell electrical and electronic devices with its 
own brand but manufactured by other sppliers, 
who import electrical and electronic devices for        
purpose of trade.
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ARTICLE

22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği’nde üreticilere yüklenen so-
rumluluklar Madde 9’da açıkça belirtilmiştir. 

Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri özetle:

nElektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün 
temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faali-
yetlerinde bu yönetmelik kapsamındaki zararlı 
maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerle-
rine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak 
için gerekli çalışmaları yapmakla,
nElektrikli ve elektronik aletler içerisinde 
kurşun, civa gibi ağır metaller bulundurulmasını 
engellemekle,
nİthal edilecek ürünlerin AEEE Kontrolü 
yönetmeliğine uygunluğunu sağlamakla,
nÜrün bilgisi açıklamalarında “AEEE 
Yönetmeliğine Uygundur” ibaresine yer vermekle,
nHer yılın şubat ayında Uygunluk Beyan Formunu 
bakanlığa sunmakla,
nYönetmelikte belirtilen geri dönüşüm ve geri 
kazanım oranlarının sağlanması ve atıkların 
azaltılması amacıyla, elektrikli ve elektronik 
eşyaların tasarımı ve üretimi sırasında, ürün-
lerin kolayca parçalanmasını, ayrıştırılmasını, 
yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve geri 
kazanımını kolaylaştıracak malzeme ve parçaları 
kullanmakla, çevrenin korunması ve/veya emniyet 
gereklilikleri açısından önemli bir avantaj teşkil 
etmediği sürece yeniden kullanımı engelleyecek 
EEE tasarımlarından veya üretim  proseslerin-
den kaçınmakla,
nAtık yönetim planı hazırlamakla,
nEvsel  AEEE’lere  dair toplama hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini sağlamakla,
nPiyasaya sürecekleri  EEE’ler  için esasları 
bakanlıkça belirlenen kayıt sistemine başvurmak 
ve bakanlıktan kod numarası almakla, yüküm-
lüdürler.

The responsibility that installed to the manufac-
turer is clearly stated in Article 9 that published 
in offical gazette  22.2.2012 dated and 28300 num-
bered Regulation on Control of Waste Electrical 
and Electronic Equipment. 

In conclusion, manufacturers of electrical and 
electronic goods are responsible for;

nTo avoid use of harmful substances within the 
scope of regulatios in operation of electrical and 
electronic good manufacturing, merchandis-
ing, product development, R&D and design or 
to do necessary work for using safer alternative             
materials instead of harmful substances. 
nTo prevent existence of heavy metals like Lead, 
Mercury inside electrical and electronic devices.
nTo provide convenience of the products that will 
be imported to the Control of WEEE Regulations. 
nTo give a place for “Appropriate with WEEE Di-
rective” phrase in explanation of product informa-
tions,
nTo present Declaration Form to the Ministry 
each year in February,
nWith the purpose of provide recycling and re-
covery rates indicated in regulations and decrease 
wastes, while designing and production of electri-
cal and electronical equipments, to use materials 
and pieces that can make production, crushing, 
sorting, reuse, recycling and recovery more easy, 
to protect enviroment and/or to avoid desing and 
production processes which can prevent reuse 
unless it provide advantages of protecting nature 
and/or security needs.
nTo work out waste management plan,
nTo actualize collection target relative to house-
hold WEEE,
nTo apply to the register system, that rules de-
termined by the ministry, and take code number 
from the Ministry for their products which will be 
launched to the market.
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