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Merhaba değerli okurlar,

CHAIRMAN

We celebrated last week the May 19th, 1919 which 
is the date of arriving to Samsun of Ataturk and 
also Youth and Sports Day. 

65th Government of Turkish Republic has founded by dear 
Mr. Prime Minister Binali Yildirim. We wish to be bene�-
cial in order for our country. We condemn the terrorist inci-
dents �ercely and present them our thankfulness. 

Our country is growing day by day especially with electro-
nic sector and developing its export. Our export goods wil 
be exhibited here. We will introduce our sector and country 
with our �rms as our journal ‘DİJİTAL YAŞAM’. 

May 17th - World Telecommunication and Information So-
ciety Day was celebrated in Ankara with the activity with 
organized by TÜTED. We congratulate dear Mr. President 
Dilek Bağdatlıoğlu because his workings. 

�e channel of TRT , TRT WORLD which wil broadcast 
in English has started broadcast on its 51th Establishment 
Anniversary. Our meetings about transfering the bandrol 
prosecution to digital media are still continuing with TRT. 

We did our informing meetings which we do every year in 
several cities, in Izmir, Bursa, Antalya, Samsun and Eskise-
hir and will do also in ten cities until the end  of the year. 
TUYAD seminar will be in CeBIT Eurasia on 13-15th Oc-
tober in Istanbul. 

Even the obligation of professional competence certi�cate 
was published in o�cial gazette, it wasn’t started to imple-
ment in our sector. In this context, we visited the president 
of instituion Âdem Ceylan and had interviews about expe-
diting the process. 

We present our thanks to dear members of the board of di-
rectors and corporate member who don’t avoid to make self 
sacri�ce.

I would like to emphasize that we are ready as our country 
which is the technology gate of opening to Middle East to 
parlay the opportunities and I wish a peaceful world with 
the principle of “Peace at home, peace In the world”. 

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919 
aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı”nı geçtiğimiz ha�a 
kutladık.

Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti Sayın Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından kuruldu. Ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 
Helen devam eden terör olaylarını lanetle kınıyor şehit ve gazilerimize 
minnetlerimizi sunuyoruz.

Ülkemiz özellikle elektronik sektörü her geçen gün büyümekte ve 
ihracatını artırmakta, gurur duyduğumuz �rmalarımız ‘YERLİ ve 
MİLLİ’ ürün anlayışı ile çalışmaktadır. 

Sektörümüzün önemli fuarlarından ANGACOM 7-9 Haziran’da Köln, 
Almanya’da yapılıyor. İhraç ürünlerimiz burada sergilenecek. Dergimiz 
‘DİJİTAL YAŞAM’ olarak �rmalarımız ile birlikte sektörü ve ülkemizi 
tanıtacağız. 

17 Mayıs Bilgi Toplumu ve Dünya Telekomünikasyon Günü TÜTED’in 
Düzenlediği etkinlikle Ankara’da kutlandı. Sayın Başkan Dilek 
Bağdatlıoğlu’nu çalışmalarından dolayı kutluyoruz. 

TRT’nin İngilizce yayın yapacak kanalı TRT WORLD kurumun 
51. kuruluş yıl dönümünde yayına başladı. TRT ile halen devam 
eden bandrol uygulamamızın dijital ortama taşınması hususunda 
görüşmelerimiz devam etmektedir. 

Her yıl çeşitli illerde yaptığımız TUYAD bilgilendirme toplantılarımızı 
İzmir, Bursa, Antalya, Samsun ve Eskişehir’de yaptık ve yıl sonuna kadar 
on ilde daha yapacağız. TUYAD seminerimiz iki gün olarak 13-15 Ekim 
ayında İstanbul’da yapılacak olan CeBIT Bilişim Eurasia’da olacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu 2015 yılında resmi gazetede 
yayımlanmasına rağmen halen sektörümüzde uygulanmaya 
başlanmamıştır. Bu çerçevede kurum başkanı Sayın Âdem Ceylan’ı zi-
yaret ettik ve sürecin hızlanması konusunda görüşmeler yaptık.

Sektör adına her türlü fedakârlıktan kaçınmayan sayın yönetim ku-
rulu üyelerimiz ve kurumsal üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Orta Doğu’ya açılan teknoloji kapısı ülkemizin, önündeki fırsatları 
değerlendirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak “Yurtta 
Barış, Dünyada Barış” ilkesiyle huzur dolu bir dünya diliyorum.

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of TUYAD

Dear readers,
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Visits

Sectoral
Consultation
Meetings

İzmir

Antalya

Samsun

Bursa

Eskişehir
Sektöre İstişare Toplantıları

Hayrettin Özaydın, visited Galip Zerey who is deputy under-
secretary of Ministry of Transport, Maritime A�airs and Com-
munications with  ICC 67. Committee members.

Hayrettin Özaydın, üyesi olduğu İTO 67. Komite’deki arkadaşları 
ile birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey’i ziyaret etti. 

Zerey and ICC 67. Commitee Members
Zerey ve İTO 67. Komite Üyeleri

Hayrettin Özaydın, visited  Adem Ceylan who is Chairman 
of Professional Competency Board with  ICC 67. Committee 
members.

Hayrettin Özaydın, üyesi olduğu İTO 67. Komite’deki 
arkadaşları ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 
Adem Ceylan’ı ziyaret etti. 

Ceylan and ICC 67. Commitee Members
Ceylan ve İTO 67. Komite Üyeleri
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Dell, dünya çapında belirlediği 50 şehrin 
teknoloji adapte etme hızı ve tutkusuyla 
dünyayı değiştireceğini açıkladı. Geleceğe 

hazır şehirler arasında yer alan İstanbul, hızla 
büyümesinin yanı sıra insanların ve kurumların 
iletişimini artıracak yeni araçlara ulaşmasına ola-
nak tanımasıyla öne çıkıyor. Bu sayede yetenekli 
çalışanları cezbeden şehir, Dell’in hem kamu hem de 
özel sektörü “geleceğe hazır” hale getirme vizyonuna 
paralel şekilde gerekli altyapıyı sunuyor.

Dell’in dünya çapında yaptığı araştırma 3 temelden 
oluşuyor:

İnsan kaynağı: Geleceğe hazır bir ekonominin 
temelinde doğru özelliklerle donatılmış sosyal ve 
ekonomik değişime yönelmiş insanların olması 
gerekiyor.

Altyapı: İnsanların, kurumların ve teknolo-
jinin her zaman desteklendiği bir altyapıya sa-
hip olmak geleceğe hazır bir ekonominin olmazsa 
olmazlarından biri.

Ticaret: Geleceğe hazır bir ekonomi, inovasyon, 
büyüme ve kârlılığı artırmak için işletmelere 
sürdürülebilir fırsatlar yaratır.

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru, 
“Dünyamızı değiştirecek inovasyonun hayatın her 
alanında görüldüğü dijital bir çağda yaşıyoruz. 
Artan nüfusu desteklemekten oluşturulması ge-

Dell ve IHS’nin dünya çapında 
gerçekleştirdiği araştırmaya göre 

İstanbul, Geleceğe Hazır Ekonomiler 
arasında ilk 50 içerisinde yer aldı

Dell has identi�ed 50 cities which will 
change the world with regard to their 
technology adaptation speed and pas-

sion. Being one of the future-ready cities, İstanbul 
comes forth with providing opportunities for ac-
cessing new tools to increase the communica-
tion of people and organizations besides its rapid 
growth. Enchanting talented workers this way, the 
city o�ers the required infrastructure parallel to 
the Dell’s vision of helping cities become more “fu-
ture-ready” in both public and private industries.

Dell’s worldwide research is based on 3 founda-
tions:

Human Capital: �e foundation of a future-ready 
economy requires people equipped with the right 
skills to drive meaningful social and economic 
change.

Infrastructure: Having an infrastructure which 
always supports people, organizations and tech-
nology, is one of the must-haves of a future-ready 
economy.

Commerce: A future-ready economy creates sus-
tainable opportunities for businesses in order to 
increase innovation, growth and pro�tability.

Dell Turkey Country Manager, Didem Duru said:  
“We live in a digital era where innovation can be 
seen in every �eld of life. From the requirement of 

According to the study conducted 
across the world by Dell and IHS, 

İstanbul is among the top 50 future-
ready economies.

NEWS

Dell ve IHS’nin dünya çapında 
gerçekleştirdiği araştırmaya göre 

İstanbul, Geleceğe Hazır Ekonomiler 
arasında ilk 50 içerisinde yer aldı

According to the study conducted 
across the world by Dell and IHS, 

İstanbul is among the top 50 future-
ready economies.

will Shape the World with 
its  Future-Ready Economy
Geleceğe Hazır Ekonomisiyle 
Dünyaya Yön Verecek
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reken güçlü kültüre, herkese ekonomik fırsatlar 
yaratmaya kadar yaşadığımız şehirlerde her gün 
yeni zorluklarla karşılaşıyoruz. Geleceğe Hazır 
Ekonomileri ve özelliklerini anlayabilirsek; şehirler, 
işletmeler ve bireyler, güçlü ve sağlıklı ekonomilerin 
oluşmasına zemin hazırlayacak kural ve stratejileri 
oluşturabilirler” dedi. İstanbul’un da dünyanın 
en önemli şehirleri arasında sayılmasının tesadüf 
olmadığını vurgulayan Duru, sözlerini şu şekilde 
tamamladı:

“Milyonlarca insanın eşsiz bir süratle iş ve sosyal 
yaşamını sürdürdüğü İstanbul’da geleceğe hazır bir 
ekonomi yaratmak için tüm imkanlar bulunuyor. 
Dell Türkiye olarak hem kamu hem de özel sektörün 
atacağı her adımda Geleceğe Hazır Ekonomilerin 
temelini oluşturmak üzere destek vermeye hazırız.”

İstanbul üretkenlikte 2. sırada

2015 yılında Harvard Üniversitesi’nde Strate-
jik İnovasyon Zirvesi ile birlikte hayata geçirilen 
araştırma, ekonomik veri öngörüleri ve analitik 
şirketi IHS tarafından hazırlandı. İlki yalnızca 
ABD’deki şehirler için yapılan araştırmanın küre-
sel versiyonu hakkında konuşan IHS Economics 
Kıdemli Direktörü James Di�ey, “Kamu sektörü, 
teknoloji şirketleri, girişimcilik toplulukları ve yük-
sek eğitim alanındaki uzmanlarımızın içgörüleri 
ile hazırlanan bu araştırmada hangi ekonomile-
rin Geleceğe Hazır olduğunu değerlendirecek bir 
metodoloji geliştirdik. Buna göre şehirlerin geleceği 
şekillendirirken sunabileceği fırsatları göz önünde 
bulundurduk” dedi. Di�ey sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

“Araştırmamız sonucunda ortaya çıkan şehirlerin 
Geleceğe Hazır Ekonomiler olarak önümüz-
deki yıllarda önemli büyüme kaydedeceklerine 
inanıyorum. Özellikle İstanbul ve Meksiko gibi 
şehirlerin karşısında listedeki diğer şehirlere kıyasla 
daha fazla engel görünmekle birlikte birçok da çe-
kici özelliğe sahipler. Örneğin İstanbul üretkenlikte 
bu 50 şehir arasında ikinci sırada bulunarak potan-
siyelini ortaya koyuyor.”

a strong culture for supporting the increasing po-
pulation, to creating economic opportunities for 
everyone, we face new challenges in cities every 
day. If we can grasp future-ready economies and 
their attributes; cities, businesses and individuals 
can form the policies and the strategies that will 
create the basis of powerful and healthy econo-
mies. ” Emphasizing that İstanbul being among 
the most important cities of the world is not a co-
incidence, Duru concluded as follows:

“As a city where millions of people sustain their 
business and social lives at a unique speed, Istan-
bul has all the facilities available for creating a fu-
ture-ready economy. And we are ready to provide 
support in every step taken by the public and pri-
vate industry in order to form the basis of Future-
Ready Economies as Dell Turkey.”

Istanbul Ranks 2nd in Productivity

Actualized together with the Strategic Innovation 
Summit at Harvard University in 2015, the re-
search was prepared using economic data predic-
tions by the analytic company IHS. Talking about 
the global version of the research which was ini-
tially conducted in US city states only, IHS Senior 
Director James Di�ey said, “In this research which 
was prepared by the insights of the public sector, 
technology companies, entrepreneur groups and 
our specialists in the �eld of higher education, we 
have developed a methodology that can evaluate 
which economies are Future-ready. According to 
this, we have taken into consideration the pos-
sibilities the cities can provide while shaping the 
future.” Di�ey continued as follows:

“I believe the cities identi�ed in result of our re-
search will achieve signi�cant growth in the fol-
lowing years as Future-Ready Economies. Despite 
o�ering more challenges when compared to other 
cities in the list, the cities like Istanbul and Mexi-
co have numerous attractive attributes in particu-
lar. For instance, Istanbul proves its productivity 
by ranking the second among these 50 cities in 
productivity.”
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Why is there so much interest 
around the Internet of �ings? 

�rough conversations with our  
customers and partners, I have 
found a few common themes.

IoT ile internet ağına bağlı cihazlar işletmeleri 
müşterilerine bir adım daha yaklaştırıyor. Firma-
lara, müşterilerinin cihazları nasıl kullandığını; 

neleri daha fazla veya daha az sevdiğini anlamasına 
yardımcı olacak geri bildirimleri sağlıyor. 

AWS IoT, internete bağlı cihazların bulut uygulamaları 
ve diğer cihazlarla kolayca ve güvenli şekilde etkileşime 
geçmesini sağlayan yönetilen bir bulut platformu. 
AWS IoT, milyarlarca cihazı ve trilyonlarca mesajı 
destekleyebiliyor, ve bu mesajları işleyip güvenli 
biçimde AWS uç noktaları ve diğer cihazlara yönlendi-
rebiliyor. AWS IoT ile, cihazlarınız ağa bağlı değilken 
bile uygulamalarınız onlarla iletişim kurup takip ede-
biliyor. 

AWS IoT, AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, 
Amazon Machine Learning ve Amazon DynamoDB 

Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketlere 
akıllı ve zamanla daha da akıllanan 

ürünler üretmelerinde yardımcı 
oluyor. Amazon Web Services, AWS 
IoT servisiyle  güvenli, ölçeklenebilir 

ve yönetilen bir bulut platformu 
sunarken, AWS IoT’nın Device 

Shadow (Cihaz Gölgesi) özelliği ile 
cihazlarınız internet ağına bağlı 
olmasa dahi takip edip iletişim   

kurabiliyorsunuz.

The IoT helps to build smarter products that 
can get better with time. A great example of 
this is Sonos and their smart speaker system. 

Founded in 2002, Sonos �rst started shipping its con-
nected products in 2006. Since that time, they have 
added support for over 60 music services. �at is 
one advantage of connected devices: a 10 year old       
product can do things today that weren’t invented 10 
years ago. A simple so�ware update can add a music 
service, or change the behavior of a button. �is in-
novation has allowed Sonos to keep pace with a ra-
pidly changing industry. Just think about how strea-
ming music services have become mainstream and 
have changed the way that people acquire and listen 
to music. Sonos is using Amazon Kinesis to stream 
data and Amazon Elastic MapReduce to process that 
data using Spark.

Businesses can be more e�cient and plan better, be-
cause they have more data, and hence more know-
ledge, on which to base their decisions.

Connected devices bring you closer to your custo-
mers. �ey provide feedback that can help you un-
derstand how your customers are using the device, 
what they like more and what they like less. In some 

Connecting the 
Unconnected:    
IoT Made Simple

IoT ile bugüne kadar 
mümkün olmayan 
fırsatlar artık mümkün
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ways this is similar to the agile methodology for 
so�ware development, where companies implement 
small updates and move them in production quickly 
in order to have a feedback from the users on what 
to do next. �e same agile approach, thanks to the 
feedback coming from connected products, can now 
be used for hardware development, making sure that 
businesses can provide their customers with the best 
possible products. 

For the reasons I have already mentioned, the Inter-
net of �ings allows you to build new o�erings that 
simply were not possible before. FA good example 
of this is Philips HealthSuite. Philips Healthcare was 
looking for ways to empower people to take greater 
control of their health with digital solutions that 
support healthy living and improved care coordina-
tion. �ey developed Philips HealthSuite, a digital 
platform whose device cloud is now managing more 
than seven million connected, medical-grade and 
consumer devices, sensors, and mobile apps. With 
the addition of AWS IoT, Philips was able to greatly 
accelerate the pursuit of their vision. �e AWS cloud 
enables Philips to acquire, process, and act upon data 
from heterogeneous devices in real-time. �e result is 
that Philips products, and the care they support, can 
grow smarter and more personalized over time.

Another interesting consequence of IoT is on the 
product interface. For years, we were used to “medi-
ated” interfaces, such as keyboards or mice for a com-
puter, or a remote full of buttons for a television. A 
few years ago, “simulated” interfaces were made pos-
sible by touch screens, and that allowed to new users, 
especially elderly and very young people, to interact 
with products such as tables and smartphones.

Now, with connected devices, the interface is “direct”, 
the product itself is the interface that you may touch 
or hold in your hands. With more sophisticated inter-
faces, such as with voice recognition, communication 
happens naturally. For example, with Amazon Echo, 

gibi AWS servisleri ile birlikte; herhangi bir BT 
altyapısı yönetim operasyonu gerekmeden, ağa bağlı 
cihazların ürettiği verileri toplayan, işleyen, analiz 
eden ve bunlara göre hareket eden IoT uygulamaları 
üretmeyi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda müşteriler, 
servisleri kullanırken kullandığın kadar ödeme mode-
linin avantajından yararlanıyorlar; cihazlar, uygula-
malar ve bulut servisleri arasında oluşan yüksek tra�ği 
ölçeklenebilir ve güvenli şekilde karşılayabiliyorlar. 

10 yaşındaki ürün 10 yıl önce icat edilmemiş şeyleri de 
bugün yapabiliyor

IoT sayesinde zaman içerisinde kendini geliştiren akıllı 
ürünler oluşturabilirsiniz. Bunun harika bir örneği 
de Sonos ve �rmanın akıllı hoparlör sistemi. 2002 
yılında kurulan Sonos, ağa bağlı ürünlerini ilk olarak 
2006 yılında piyasaya sürdü. O zamandan bu yana, 
60’ı aşkın müzik hizmeti için destek ekledi. Ağa bağlı 
ürünlerin sunduğu bir avantaj da bu; 10 yaşındaki bir 
ürün, 10 yıl önce icat edilmemiş şeyleri bugün yapa-
biliyor. Basit bir yazılım güncellemesi ile, bir müzik 



12 DİJİTAL YAŞAM

NEWS

hizmeti eklenebiliyor veya bir butonun fonksiyonu 
değiştirilebiliyor. Bu inovasyon, Sonos’un sektördeki 
hızlı değişikliklere ayak uydurmasına da sağlıyor. So-
nos, veri aktarmak için Amazon Kinesis’ten, bu ver-
ileri Spark’ı kullanarak işlemek için de Amazon Elastic 
MapReduce’dan yararlanıyor.

IoT ile bugüne kadar mümkün olmayan fırsatlar 
artık mümkün

Nesnelerin İnterneti, bugüne kadar mümkün olmayan 
yeni fırsatlar oluşturmamıza da olanak sağlıyor. Bu-
nun en iyi örneklerinden biri Philips HealthSuite. Phil-
ips Healthcare, insanların dijital çözümlerle sağlıkları 
üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarinin  ve 
böylece daha saglıklı yaşam koşulları oluşturmanın 
yollarını arıyordu. Bu amaçla bugün yedi milyonun 
üzerinde tıbbi kullanıma yönelik cihazları, tüketici 
cihazları, sensörleri ve mobil uygulamaları yöneten 
Philips HealthSuite dijital platformu geliştirdi. AWS 
IoT’nin eklenmesiyle, Philips, vizyonunu takip etmeye 
yönelik çalışmalarına muazzam ölçüde ivme kattı. 
AWS bulutu, Philips’in çok çeşitli cihazlardan gerçek 
zamanlı olarak veri toplaması, işlemesi ve bu ver-
iler bazında harekete geçmesine imkan veriyor. Sonuç 
olarak, Philips zamanla daha akıllı ve kişiselleştirilmiş 
cihazlar oluşturuyor. 

IoT’nin arayüzlere etkisi ve Amazon Echo

IoT kavramı muhatap olduğumuz arayüzleri de kök-
ten değiştiriyor. Yıllar boyunca, bilgisayarlarda klavye 
ve fare, televizyonlarda ise uzaktan kumanda gibi 
“aracılı” ara yüzlere alışmıştık. Birkaç yıl önce, “si-
müle” edilmiş ara yüze sahip dokunmatik ekranlar 
ile başta yaşlılar ve küçük çocuklar olmak üzere, yeni 
kullanıcıların tabletler ve akıllı telefonlar gibi ürünleri 
kullanımı oldukça kolaylaştı. 

users can interact with multiple services by just us-
ing their voice. You can get a news brie�ng or set up 
a timer while preparing your meals by just request-
ing it. �is functionality is available to developers 
and “makers” using Alexa Voice Service (AVS), to 
integrate voice recognition in their applications or 
devices, and Alexa Skills Kit (ASK), to “teach” new 
capabilities to Amazon Echo.

However, we got feedback from our customers that it 
still requires quite a lot of work to develop and build 
IoT solutions. Devices can be hard to connect and 
manage, especially if you start having multiple device 
manufactures on your platform. Managing power 
can be complex and sometimes you have to rely on 
batteries. Multiple protocols are used by di�erent de-
vices and things do not interoperate out of the box. 
When you have thousands or even millions of devices 
to manage, con�guration is a central topic. Devices 
don’t come ready to be used like a Kindle e-reader, 
that has already got your account con�gured when is 
delivered to your house.

An example of a company that has faced this com-
plexity is Veniam. Veniam has built and deployed the 
largest vehicular network in the world, with more than 
600 connected vehicles, Veniam is bringing real-time 
data to the Internet of Moving �ings. �ey collect 
information from private and public transport sys-
tems and analyze it real-time to proved insights with 
a very low latency. Traditional networks don’t work 
well with “objects” moving in a vast area. �at is why 
Veniam implemented a “mesh network”, a network 
topology on which each node can relay data for the 
other nodes. Veniam is using AWS IoT for its propri-
etary vehicular network technology, which connects 
infrastructure, people and things to the Internet and 
to each other. �is technology will help make smarter 
cities, connecting more people to the environments 
through which they move, improving the quality of 
life and enabling myriad socioeconomic bene�ts that 
to-date have only been conceptualized in theory.
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Artık internete bağlı cihazlar ile ara yüz, 
dokunduğunuz veya elinizde tuttuğunuz ürünün 
kendisi haline geldi. Ses tanıma gibi daha so�stike ara 
yüzlerle, iletişim farkliı bir boyut kazandı... Örneğin 
Amazon Echo ile, kullanıcılar sadece seslerini kulla-
narak birden çok hizmet ile etkileşim kurabiliyorlar. 
Amazon Echo ile konuşarak haber başlıklarını alma, 
yemek hazırlarken zamanlayıcı kurma gibi hizmetleri 
örnek olarak verebiliriz. Alexa Voice Service (AVS) 
ile uygulamalarınıza veya cihazlarınıza ses tanıma 
sistemini entegre edebilir, Alexa Skills Kit (ASK) ile 
Amazon Echo’ya yeni beceriler kazandırabilirsiniz. 

At AWS we see two di�erent “worlds” that are trying 
to converge: the old world of M2M and telemetry de-
vices that are trying to become more “smart” on the 
one side, and the traditional environment of web app-
lications and RESTful services that developers love, 
on the other.

So as AWS we asked ourselves: how can we make IoT 
simpler to design, implement a nd manage, so that 
our customers, the creators, can leverage the techno-
logy to build and innovate?

Connecting the Unconnected: IoT Made Simple

�e two main aspects we address and simplify are se-
curity and scalability. Security is a priority for any IoT 
application, for example, if your home appliances are 
connected to the Internet, you want to be sure that 
there is strict control on who can connect with them 
and you want to be sure that all data is encrypted in 
transit. Scalability is a fundamental characteristic of 
any IT architecture. If the new service you implement 
is successful, you must be able to scale and support 
a growing number of users (and sensors and devices 
for IoT) or you will not be able to serve the demand.

AWS IoT is a managed cloud platform that lets con-
nected devices easily and securely interact with cloud 
applications and other devices. AWS IoT can support 
billions of devices and trillions of messages, and can 
process and route those messages to AWS endpoints 
and to other devices reliably and securely. With AWS 
IoT, your applications can keep track of and commu-
nicate with all your devices, all the time, even when 
they aren’t connected.

AWS IoT makes it easy to use AWS services like AWS 
Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Ma-
chine Learning, and Amazon DynamoDB to build 
IoT applications that gather, process, analyse and act 
on data generated by connected devices, without ha-
ving to manage any infrastructure.

Customers also bene�t from a pay-as-you-go service 
that handles the heavy li�ing involved in connecting 
any number of disparate devices, allowing them to 
securely interact with each other, cloud services, and 
applications while keeping them up-to-date, and col-
lecting, analysing, and taking action on the continu-
ous streams of data they generate.
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Sayit BELET / Kızıl Elektronik

Öncelikle veri şifreleme (data encrpytion) ne-
dir biraz tanıyalım. Tarihsel olarak ilk kez 
askeri amaçla gelişmeye başladığı ve Roma 

İmparatorluğu zamanına dayandığı görülmekte 
(Ceasar cypher). Yakın tarihte Nazi Almanya’sının 
şifreli haberleşme için kullandığı Enigma cihazları 
Kriptogra� bilimine olan ilgiyi iyice körükledi ve günü-
müzde IT alanında önemli bir yere sahip bulunmakta.

Bu işin temel prensibi birbirinden uzakta iki nokta 
arasında güvenli bir haberleşme sağlamak. Bilişimde 
bu, bir veriyi (plaintext) A noktasından B noktasına 
güvenli bir şekilde ulaştırmaya dayanıyor. Tipik bir 
seneryoda veri, A noktasında şifrelenip (encrypt) 
kodlanmış veri (cyphertext) halinde yola çıkıyor ve B 
noktasında deşifre (decrypt) ediliyor. Gerekli şart da 
bu iki nokta arasına girebilecek herhangi bir kulak 
misa�rinin (eavesdropper) plaintexte ulaşamaması.

Kullanım amacı ve ihtiyaca göre veri şifrelemeyi üç   
alanda inceleyebiliriz:

* Tek Yönlü Algoritmalar (Hash Functions) (örnek: 
MD5, SHA1)
* Simetrik Anahtar Algoritmaları (Symmetric Key) 
(örnek: DES, AES)
* Asimetrik Anahtar Algoritmaları (Asymmetric Key) 
(örnek: RSA)

Tek Yönlü Algoritmalar (Hash Functions)

Genel olarak özet fonksiyonu (hash function) olarak 
isimlendirilir. Bu türün özelliği verinin özetinin (hash) 
her bir plaintext için teoride farklı olması (unique) 
ve bu hash ile plaintext’e geri dönüşümün mümkün 
olmaması.

Örneğin hemen hergün kullandığınız internet site-
lerinin bir kısmı, mesela forumlar, siteye bir mesaj 
yazmadan önce giriş yapmanızı (login) şart koşmakta. 
Diyelim ki şifrenizi unuttunuz, bu durumda standart 
prosedüre göre, kayıt olurken belirttiginiz e-mail ad-
resinize şifre sıfırlama (password reset) linki gelir. Bu 
linki takip ederek yeni bir şifre oluşturmanız istenir. 
Böyle bir durumla karşılaştıysanız şöyle bir soru sizin 
de aklınıza gelmiştir, neden sadece işlemin devamında, 
“Sayın kullanıcı, unutmuş olduğunuz şifreniz şudur:” 
demiyor? Yanıt: Böyle dememesi gerekir ve diyemez. 

First of all let’s meet what the data encrpytion is. 
Historically, the �rst time I had seen military 
purposes and begin to develop is based on the 

time of the Roman Empire (Caesar cypher). More re-
cently, interest in the Nazi Enigma cryptography de-
vices used for encrypted communication of science 
in Germany today there are well fueled and have an 
important place in the IT �eld.

�e basic principle of this business is away from each 
other to ensure a secure communication between 
two points. �is Informatics, a data (plaintext) is 
based on transportation from point A to point B safe-
ly. A typical scenario-in data, at the point encrypted 
(encrypt) encoded data (cyphertext) in the case of 
sails and point B decipher (decrypt) it is. Necessary 
condition of any overheard that �t between these two 
points (eavesdropp are) unable to reach plaintext.

According to the purpose and need for data encryp-
tion can be viewed in three areas:

* One-way algorithms (Hash Functions) (example: 
MD5, SHA1)
* Symmetric Key Algorithms (Symmetric Key) (ex-
ample: DES, AES)
* Asymmetric key algorithms (Asymmetric Key) (ex-
ample: RSA)

One-way algorithms (Hash Functions)

Overall summary function (hash function) is called. 
�is type of feature data of the summary (hash)      
theory is di�erent for each plaintext (unique), and it 
is not possible to recycle this hash in plaintext.

For example, some of the web sites you use every 
day, such as forums, logged in to write a message to 
the site (login) and oblige. Let’s say you forget your 
password, according to the standard procedure in 
this case, your stated when registering your password 
reset e-mail address (password reset) link income. By 
following this link you will be prompted to create a 
new password. If you encounter such a situation has 
come to a question in your mind as to why this only 
continue the process, doesn’t say, “Dear user, this is 
your password that you have forgotten.”  Answer: Do 
not say that he should not and can’t. No professional 
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Hiçbir profesyonel uygulama, kullanıcı şifrelerini 
plaintext olarak veri tabanına kaydedemez, eğer böyle 
yapıyorsa, o uygulama veya siteyi kullanmamanızı 
öneririm. Bunun yerine girilen şifrenin hash’i veri 
tabanına yazılır. Kullanıcı giriş yapmak için (login) 
şifresini girdiğinde sisteme bu şifrenin sadece hash’ı 
gönderilir. Eğer hash’ler tutuyorsa, şifrenin doğruluğu 
garantidir.

Simetrik Anahtar Algoritmaları (Symmetric Key 
Algorithms)

Bu algoritmaların ortak özellgi bir tek anahtar ile veri 
şifreleme ve deşifre etme işleminin gerçekleştiriliyor 
olması. Başta verdiğim örnekte A ve B noktası arasında 
bir haberleşmeden bahsetmiştik. Bu işin gerçekleşmesi 
için A ve B’nin önceden bir anahtar (private key) 
üzerinde anlaşmış olması gerekir. Diyelim ki A ve B bir 
şirketin iki farklı ülkedeki şubesi, şirketin kendi içinde 
belirlediği bir private key ile bu key’i şirket sınırları 
dışına çıkarmadan güvenli bir şekilde veri alışverişi 
yapılabilir. Genel anlamda tüm güvenlik anahtarın 
(key) gizliliğine bağlıdır. Algoritmanın bilinmesi her-
hangi bir güvenlik ihlali oluşturmaz. Mesela “biz AES-
128” kullanıyoruz diye gazeteye ilan vermek sorun 
olmaz.

Peki ya şirket sınırları dışı ile güvenli veri alışverişi 
yapmamız gerekiyorsa durum nedir? Okumaya de-
vam...

Asimetrik Anahtar Algoritmaları (Asymmetric Key 
Algorithms)

Bu algoritmaların ortak özelliği ise veri şifreleme ve 
deşifre etme işleminin farklı anahtarlar ile gerçekleşiyor 
oluşu. Diyelim ki bir online bankacılık işlemi için il-
gili siteye girdik, biraz düşünürseniz herhangi bir 
bankanın Simetrik Anahtar Algoritması kullanarak, 
her müşterisi için tek tek ortak bir key üzerinde 
anlaşması, işin güvenliği bir yana, uygulanabilir bir 
yöntem olmadığını göreceksiniz. Biz yine A ve B noktası 

practice, users can’t save passwords in plaintext in the 
database, if you do that, then I suggest you use the 
application or site. Instead hash of the password en-
tered is written to the database. User to log in (login) 
system is sent only when the password hash of the 
password. If he hashes is guarantee the accuracy of 
password.

Symmetric Key Algorithms

�ese algorithms have the common feature of data 
encryption and decoding process carried out by a 
single switch. We talked about communication bet-
ween points A and B in the example I gave in the �rst 
place. A key A and B advance to the realization of this 
business (private key) must have been agreed upon. 
Suppose that A and B are two di�erent branches of 
a company in the country, the company has set it-
self a private key with this key company boundaries 
can be done safely without removing data exchange 
outside. In general, all security keys (key) depend on 
con�dentiality. Known algorithm does not constitute 
a security breach. For example, “We are using AES-
128” is not a problem because we use to advertise in 
newspapers.

What about if we need to secure our borders compa-
nies to exchange data with external, what is the situa-
tion? Continue reading...

Asymmetric Key Algorithms

�e common feature of these algorithms and data 
encryption occurs happening with di�erent keys of 
the decoding process. We went to the site to let’s say 
an online banking transaction, if you think using any 
bank’s Symmetric Key Algorithm individual com-
mon agreement on the key for each customer, since a 
security job, you will see that a feasible method. We 
still points A and B of our example let’s go, now we 
need such an algorithm that point must be able to be 
decrypted by sent cyphertext only B from and be va-
lid for cyphertext future by also point B and vice ver-
sa, and in any way not to go outside the private key of 
doing so is required. Here asymmetric key algorithms 
were developed to solve this problem. Seemingly, for 
example, if you examine the RSA might sound a bit 
complicated in reality such algorithms are based on a 
very simple principle. For example, 

Consider the number 670592745 I have accounts at 
random. Now I say that what we get if we multiply 
this �gure by the total number of 2? Number within 
one single chance to �nd it you must try multiplying. 
But if I give in one factor, such as one in this case, the 
multiplier factor is no longer ceases to 12345. Find 
other work, you’ll �nd a simple to calculate 54321. 
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örneğimize dönelim, şimdi bize öyle bir algoritma 
lazım ki, A noktasından gönderilen cyphertext sadece 
B tarafından decrypt edilebilmeli ve tam tersinin de 
B noktası tarafından gelecek cyphertext için geçerli 
olması ve bunu yaparken private key’lerin herhangi 
bir şekilde dışarı çıkmaması gerekmekte. Asimetrik 
anahtarlı algoritmalar işte bu sorunu çözmek için 
geliştirildi. Görünüşte, örneğin RSA’yı incelerseniz bi-
raz karmaşık gelse de gerçekte bu tür algoritmalar çok 
basit bir prensibe dayanmaktadır. Mesela:

Gelişi güzel hesaplamış olduğum 670592745 sayısını 
ele alalım. Şimdi desem ki, hangi 2 tam sayıyı çarpar-
sak bu rakamı elde ederiz? Bunu bulmak için tek tek 
ihtimaller dahilindeki sayıları çarparak denemek ge-
rekir. Fakat eğer ben çarpanlardan birini de verirsem, 
mesela bu örneğe göre bu çarpanlardan biri 12345. 
Diğer çarpanı bulmak artık iş olmaktan çıkıyor, basit 
bir hesapla 54321’i bulacaksınız. Bu örneği vermemin 
sebebi bu iki çarpan arasında hiçbir direk bağlantı 
olmadığını göstermek. Bu ikisini buluşturan tek ortak 
nokta, ikisinin çarpımından çıkan netice.

Asimetrik anahtarlı algoritmalarda iki adet key bulu-
nur (tipik). Şifrelemeyi hangisi ile yaparsanız, ancak 
diğeri ile deşifre edebilirsiniz. Şifreleme için kullanılan 
anahtar private key olarak adlandırılır ve güvenli 
bir şekilde saklanıp asla dışarıya çıkarılmamalıdır. 
Diğer anahtar ise otomatik olarak public key oluy-
or bu durumda. Şimdi tekrar deneyelim, online 
bankaya bağlandık, banka kendi public key’ini bize, 
biz de kendi PC’mizde oluşturduğumuz public key’i 
bankaya gönderiyoruz. Biz kullanıcı adı ve şifremizi 
bankanın public key’i ile şifrelediğimizde bunu ancak 
kim deşifre edebilir? Tabii ki sadece banka, çünkü bu 
public key’e karşılık gelen anahtar (private key) sadece 
ilgili bankada mevcut. Aynı şekilde banka da bize 
göndereceği verileri bizim public key ile şifrelediğinde, 
karşılığı olan private key de sadece bizde olduğundan 
(dışarıya çıkmadı) sadece biz deşifre edebiliriz. Arada-
ki muhtemel dinleyiciler private key’leri hiçbir şekilde 
göremediğinden verileri deşifre edemezler.

UYDU YAYINCILIĞINDA VERİ ŞİFRELEME 
İŞLEMLERİ

Bilgisayar ağlarında bir noktadan diğer bir nok-
taya veri gönderilirken herzaman veriler ‘packet’ 
denilen belirli boyutlardaki parçalara bölunür ver 
parça parça yollanır. Uydu yayıncılığı da (DVB) aynı 
şekilde gerçekleşmekte, sayısal görüntü ve ses verile-
rinin sürekli (stream) olarak paketler halinde gönde-
rilmesi şeklinde yapılmaktadır. Yalnız haberleşmenin 
tek tara�ı olması, bu haberleşmede yöntemine bazı 
sınırlamalar getirmektedir.

Eminim hepiniz Viaccess, Irdeto, Seca gibi terimleri 
duymuşsunuzdur. Öncelikle şunu söyleyeyim, bunlar 
sandığınız şey değil, sadece alakalı terimler.

�e reason I give this example to show that there is 
no direct connection between these two stands. It 
brings together two of the only common point is the 
result of two of the product.

It has two key asymmetric key algorithms (typical). If 
you make with whichever encryption, you can only 
decipher the other. Key used for encryption is called 
the private key must never be removed and stored in 
a safe way out. �e other key public key is automa-
tically in this case. Now let’s try again, we connect 
to online banking, the bank’s own public key to us, 
we are sending the public key of the bank we create 
our own my PC. We username and password with 
our bank’s public key to encrypt with us but who can 
decipher it? of course, only the bank, because this 
public key corresponding to the key (private key) 
only available in the relevant bank. Likewise, the data 
bank will send us is encrypted with our public key, 
the private key that corresponds to that we just (did 
not out) only we can decipher. �e di�erence pro-
bably a safer bet listeners’ private key to decipher the 
data because there is no way they can’t see.

DATA ENCRYPTION PROCESSES IN SATEL-
LITE BROADCAST

Computer network while sending data from one 
point to another point is always data ‘packet’, which 
is not divided into parts shipped in pieces in speci�c 
sizes. Satellite broadcasting in (DVB) takes place in 
the same way, continuous digital image and audio 
data (stream) as is done in the form to be sent in 
packets. �e fact that only one-way communication 
brings some limitations in the methods of this com-
munication.

I’m sure you Viaccess, Irdeto, you’ve heard terms like 
Seca. First let me tell you that what you crate them 
not only relevant terms.

According to the DVB standard, there is only one al-
gorithm used to encrypt the satellite, and his name 
is CSA (Common Scrambling Algorithm). So, this 
Viaccess, Seca, etc. you would you what are they. Let’s 
examine the CSA, before answering this question.

One-way communication of the subject as required 
by a symmetric algorithm, almost nothing about 
the de�cit until 2002 (public) did not have informa-
tion, licensing schemes equipment (hardware) were 
held out. In 2002, the output of the PC application 
is FreeDee, it began to obtain detailed information. 
Let me tell you a little bit to enthusiasts like pattern. 
8 bytes (64 bits) key size (the key size) have, but 3rd 
and 7th bytes (usually) match (parity) will be e�ec-
tive because it is used to switch the size (key size) 
of 48 bits (6 bytes). Although the size of this key is 
insu�cient according to contemporary standards, in 
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DVB standardına göre, uydu yayınlarını şifrelemekte 
kullanılan tek bir algoritma var, onun da adı CSA 
(Common Scrambling Algorithm). Peki, bu Viaccess, 
Seca vs. nedir diyeceksiniz, bu soruyu yanıtlamadan 
önce CSA’yı biraz inceleyelim.

Tek yönlü haberleşmenin gereği olarak tabii ki bir 
simetrik algoritma, hakkında 2002 yılına kadar 
neredeyse hiçbir açıktan (public) bilgi yoktu, lisansla-
malar donanım (hardware) üzerinden yapılıyordu. 
2002 yılında FreeDec isimli PC uygulamasının 
çıkışıyla, detaylı bilgiler elde edilmeye başlandı. 
Meraklıları için söyleleyim biraz DES’e benziyor.                     
8 byte (64 bit) anahtar boyutuna (key size) sahip, fakat 
3’üncü ve 7’nci byte (genelde) eşleştirme (parity) için 
kullanıldığından etkili anahtar boyutu (key size) 48 bit 
(6 byte). Bu anahtar boyutu günümüz standartlarına 
göre yetersiz görünse de, uygulamada, ortalama 
her 10 saniyede bir key değiştiğinden, Brute Force 
Attack’larına (tüm ihtimalleri tek tek deneme) karşı 
kesinlikle dayanıklı olduğunu söylemem gerek.

Şifreli yayınlara abone olan izleyicilerin, bu 
yayınları izleyebilmeleri için, CSA key’lerinin 
düzenli olarak kendilerine ulaştırılması gerekmek-
tedir. Peki, şimdi A noktasından (yayıncı kuruluş)  
B noktasına (abone) bu CSA keylerini ortalama her 
10 saniyede bir nasıl ulaştıracağız, hem de Asimetrik 
algoritma kullanmadan?

İşte burada devreye Viaccess, Seca vs. giriyor. Bu 
şirketler ve aynı adlı algoritmaların amacı CSA keyleri-
ni sadece abone olan kişilere ulaştırmak. Diğerlerinin 
ise avucunu yalamasını sağlamak.

DVB standardı bu işlemler için (CA, Conditional Ac-
cess) iki adet veri paketi kanalı sunmakta. Bunlar veri 
akışındaki (dvb stream) görüntü ve ses verisi ile bera-
ber yollanıyor. ECM ve EMM.

ECM (Abonelik Kontrol Mesajları)

Kullanıcıya (aboneye) verilen smartcard bu mesajları 
deşifre edebilecek yazılıma sahip olarak tasarlanmıştır. 
Bu mesajlar özünde ilgili yayını deşifre etmeyi 
sağlayacak CSA anahtarının şifrelenmis halidir. Her 
‘anahtar takas sistemi’ (key exchange systems) örneğin 
Viaccess kendine özgu farklı boyut ve kodalamaya sa-
hip cypertext (bu durumda: ECM Message) kullanır.

EMM (Abonelik Yönetimi Mesajları)

Smartcard üzerinde, abonelik başlatılması veya 
kapatılması gibi işlemler bu mesajlaşma sistemi 
ile yönetilir. ECM den farklı olarak sürekli olarak 
(neredeyse saniyede bir) gönderilmez, daha seyrektir.

practice, mean that a key change every 10 seconds, 
the Brute Force Attack (all probabilities single trial) I 
have to say that it is absolutely resistant against.

�e viewers who subscribe to encrypted transmis-
sions, for s ability to watch these broadcasts, should 
be regularly delivered to them by CSA key. So, from 
now to the point (broadcasters) to point B (subscri-
ber) that CSA will deliver the key to how the average 
every 10 seconds, and without the use of asymmetric 
algorithms?

Here commissioned Viaccess, Seca, etc. are enter-
ing. �ese companies and individuals who subscribe 
only, deliver the same from the algorithms of the key 
objectives of the CSA. While others provide licking 
his palm.

DVB standard for this process (CA, Conditional Ac-
cess) presents two data packet channel. �ey are in 
the data stream (DVB stream) is sent along with the 
video and audio data. ECM and EMM.

ECM (Subscription Control Posts)

User (subscriber), the smartcard these messages are 
designed to have the so�ware will be able to decipher. 
�ese messages are the core of this publication will 
allow to decipher encrypted version of the CSA is 
key. Each ‘key exchange system’ (key exchange sys-
tems) such as Viaccess sui generis of di�erent sizes 
and with cypertext kodal requirement (in this case: 
Message ECM) uses.

EMM (Subscription Management Messages)

On Smartcard operations such as start-up or shut-
down of subscription are governed by the messaging 
system. Unlike the ECM continuously (almost a se-
cond) is sent, it is more rare.
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Y üksek çözünürlüklü 1080p görüntü 
çözünürlüğü (1920x1080) uzun yıllar 
kullanıldı, şimdi kendini yenileme ve bir üst 

teknolojiye geçmek için hazır hale geldi. Bu yüzden 
Ultra yüksek çözünürlük veya UHD televizyonlar 
yerlerini aldılar, Tüketici Teknolojisi Derneği’ne 
göre, bu iki terim birbiri ile yer değiştirebilmiştir ta 
ki, 4K teknolojisi oluşumunu tamamlayana kadar. 
Sizin de bildiğiniz üzere 4K teknolojisi elektronik 
mağazalarda ve oturma odalarımızda yerini alma-
ya başladı. Peki nedir bu 4K?

4K Nedir?

UHD veya 4K bir kerede en az 8 milyon aktif 
piksel görüntüler. Televizyonlar için çözünürlük 
3840x2160 standardındadır, dijital sinema 4K 
4096x2160 çözünürlüğündedir. Sizin de tahmin 
edebileceğiniz gibi bu, 1080p çözünürlüğünün 4 
katı, standart TV tanımının da 23 katıdır. 

Bunun anlamı, ekran üzerinde bir görüntü 
oluşturan piksel veya noktalar ile daha net ve daha 
gerçekçi görüntü elde etmek anlamına gelir. Tersine 
eğer 4K bir görüntüyü yakın çekim bir görüntü ile 
karşılaştırırsanız, 1080p görüntüye yakınlaştığınızı 
düşünün, 1080p görüntünün daha az gerçekçi 
olduğunu görürsünüz.

High de�nition has meant 1080p (1.920 by 
1.080) resolution for years now, and it’s 
reader for an upgrade. �at’s where ult-

ra high-de�nition, or UHD, televisions come in. 
You might have heard it called 4K. It’s technically 
UHD according to the now-consumer Technology 
Association, but the two terms have become in-
terchangeable and now those terms �nally matter 
a lot to your television buying decisions, since 4K 
is �nally a mature, accessible technology. So if you 
may have noticed, 4K has already started invading 
electronic stores and even the living rooms of some 
of your friends but what exactly 4K?

What is 4K?

A UHD or 4K display is one with at least 8 million 
active pixels. For televisions, that resolution has 
standardized to 3840x2160. Digital cinema 4K (the 
resolution in 4K movie theaters) is slightly higher 
at 4096x2160. However you de�ne it, it’s four times 
the number of pixels on a 1080p display, and over 
23 times the resolution of standard de�nition tele-
vision.

�e more pixels (or dots that make up an on-screen 
picture) that are on a screen means the sharper and 
more realistic the images will look. Conversely, if 
you compare a close-up image of a 4K image and 
a zoomed-in image of a 1080p image, you can see 
how the 1080p image is blockier and less lifelike. 

Caner SORGUN / Atlanta
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Birçok tüketici, 1080p’den 4K görüntüye geçişi 
gözle fark edemediğini ancak bilimsel olarak 
6.773.760 piksel, tam bir 4K görüntü ile 1080p 
görüntü arasında çok büyük bir fark olduğuna 
inanmaktadır. Bu yüzden, eğer sağlanan görselde 
bir fark olduğuna inanmıyor olsanız da fark ke-
sinlikle vardır. Elbette, 1080p kamera çözünürlüğü 
ile 4K kamera çözünürlüğü hakkında konuşurken, 
kameralar için teknik özellik sayfaları 4K’dan bah-
sederken kamera arkasındaki mini LCD ekrandan 
bahsetmiyorlar. Bahsettikleri, kamera tarafından 
oluşturulan görüntüdür.

4K, 1080p’den Nasıl Farklıdır?

4K, kesinlikle, 1080p’den çok daha nettir. Uzayda, 
bir 1080p HDTV 1 piksel yer tutar, Aynı ölçüdeki 
4K TV ise 4 piksel yer tutar. Bu açıklık 4K kaynaklı 
cihazınızda önemli bir sıçrama yapar çünkü 
çözünürlük çok yüksektir ve iletkenlik için daha çok 
bant genişliği gerekmektedir. Standart HDMI 2.0, 
4K’yı destekleyecek şekilde geliştirilmiştir, 2160p 
video saniyede 60 kare hızında görüntülenmesini 
sağlar. Eski HDMI standartları da 4K’yı görüntü-
leyebilir ancak bu görüntü sağlıklı bir görüntü 
olmaz. Ayrıca, internet üzerinden de 4K video akışı 
sağlayabilirsiniz ama bunun için çok hızlı bir inter-
net ağınızın olması gerekmektedir. Örneğin Net�ix 
hizmeti üzerinden, 4K içerik izlemek için önerilen 
sabit bir 25Mbps hızdır.

Eğer 4K kaynaklı bir videonuz yoksa 4K TV’niz, 
�lmlerinizin çok daha net görüntülenmesini sağlar. 
Bütün 4K TV 1080p ve daha düşük çözünürlüklü 
video görüntülerini çevirip görüntüleyebilir.

Many consumers believe that the 4K jump from 
1080p isn’t noticeable to the naked eye, but as far 
as pure science is involved, there’s a huge di�erence 
between a 4K image and a 1080p image (6,773,760 
pixels, to be exact). So, I’ll point out that even if you 
don’t believe there to be a di�erence in the provided 
visuals, there de�nitely is. Of course, when you’re 
talking about 4K vs 1080p camera resolutions, the 
spec sheets for cameras aren’t referring to the mini 
LCD screens on the back of the camera when they 
mention 4K. Instead, they’re referring to the image 
that is created by the camera.

How Is 4K Di�erent �an 1080p? 

For starters, 4K is obviously much sharper than 
1080p. In the space that a 1080p HDTV holds a 
pixel, a 4K TV of the same size can hold four. �at 
makes for a signi�cant jump in clarity, assuming 
you have native 4K source material to watch in that 
resolution.

Because the resolution is much higher, it requires 
more bandwidth to transmit. �e HDMI 2.0 stan-
dard was developed to support 4K, and allows 2160p 
video to be displayed at 60 frames per second. Older 
HDMI standards could work with a 4K source to 
some extent, but not reliably or at that frame rate. 
You can also stream 4K video over the Internet, 
which similarly requires a very fast connection; 
Net�ix recommends a steady 25Mbps downstream 
speed to watch 4K content over its service.

If you don’t have a 4K source video, a 4K TV can 
still make your movies and shows look better. All 
4K televisions use some kind of up converter to 
display 1080p and lower resolution video. �ese up 
converters do more than just break each pixel into 
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Bu dönüştürücüler sadece dört özdeş piksel, kenar 
yumuşatma ve gürültü azaltmak, üretmek için, 
ideal daha net resim algoritmaları kullanırlar. İyi 
çalıştığı zaman 4K ekranında doğal görünen bir 
video izlersiniz. (Herhangi bir yeni detay eklenme-
den, sadece daha keskin çizgiler, daha canlı renkler 
ve ışık) Eğer iyi çalışmıyorsa, lekeli, gölgeli boyama 
gibi bir görüntü alırsınız.

İzleyiciler, küçük televizyonda 1080p ve 720p 
arasındaki farkı görmek için boyutlarda mücadele 
ederken, 50 inç ve daha büyük TV’lerde fark daha 
barizdir.

4K; inanılmaz küçük pikselleri görüntüleyen, günü-
müz mobil araçlar Retina tarzı HD ekranlarında 
detay ve berraklık konusunda da başka belirgin 
bir sıçrayış yaptı. 55 inçler düşük sınırlı hale gelip 
büyük ve büyük ekranın elde ettiğinden sonra bu 
geniş HDTV’ler için de büyük bir faktördür. 

Ayarlama

Gerçi buradaki teknolojide başka bir engel de vardır. 
Bir 4K ses sistemi ve tabii ki 4K Blu-ray için bir 
4K TV, 4K Blu-ray oynatıcı, uyumlu bir alıcının 
bulunması ve ayarlanması gerekir. Ek olarak oynat-
ma sorunu doğurabilecek HDMI kablo sorunları 
olabilir. Evet bu sadece kablo ama 4K genellikle 
daha büyük bant genişliğini ileten bir kablo gerek-
sinimi duyar. Ve bundan dolayı HDMI 2.0 versiyon 
bir kabloya ihtiyaç duyacaksınız.

Önümüzdeki dönemde daha sık rastlayacağımız bu 
teknoloji ile görüntüler daha net ve canlı, sanki o 
anı yaşıyormuş hissi verecek. 

four identical pixels; they employ edge smoothing 
and noise reduction algorithms to produce, ideally, 
a sharper picture. When it works well, you get video 
that looks natural on a 4K screen (though it doesn’t 
add any actual new details, just sharper lines and 
more even color and light). When it doesn’t, the pic-
ture can look a bit blotchy, like a painting.

While some regular viewers struggle to see the dif-
ference between 1080p and 720p in smaller televi-
sion sizes, it’s much more obvious on 50-inch and 
larger TVs. 4K is another signi�cant jump in terms 
of clarity and detail, especially as people are be-
coming more and more used to the incredibly tiny 
pixels displayed by today’s Retina-style HD screens 
on mobile gadgets. �is is a major factor for large 
HDTVs as well, since 55 inches has become a low 
boundary for just how big a big screen can get. 

Setting Up

�ough here is another hurdle with the technology. 
A 4K set up would require you to have a 4K TV, a 4K 
Blu-ray player, a compatible receiver for surround 
sound and of course a 4K blu-ray disc. Additional-
ly the HDMI cables that you would yield playback 
problems, Yes it is just a cable but it is the internals 
of the cable that enable it to transmit  a larger band-
width of video that that 4K usually requires. And 
for this you need to have HDMI 2.0 ve rsion cable.

In the coming period we can run more o�en with 
this technology, images will be more clear and 
vivid like it will give you the feeling of living in 
the moment.
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Mustafa ŞAPŞAP

Endüstride üretim bandının kullanılmasıyla 
başlayan değişim rüzgarı ile özellikle son 
yüzyılda üretim organizasyonları hızla 

gelişti. 70’lerde  programlanabilen  makinelerin 
fabrikalarda  kullanılması endüstrideki radikal 
değişikliklerden olurken daha sonra tedarik zin-  
cirinin farklı aşamalarının da bu değişime uyum 
sağlamasıyla işletme verimliliği yeniden tanımlandı.

Şimdilerde ise endüstriyel üretim yapan şirketler 
kendi organizasyonlarının  ötesine geçip  tüketicileri  
ve dağıtıcıları  üretim sürecine eklemeye çalışıyorlar.
Katmanlı üretim, ileri malzemeler, akıllı ve otoma-
tik makineler ve diğer teknolojiler, yeni bir �ziksel 
üretim çağına yol açıyor. Aynı zamanda artan in-
ternet bağlantısı, hiçbir zaman olmadığı kadar so-
�stike hale gelen veri toplama teknikleri ve Nesnel-
erin İnterneti ile mümkün olan analitik yetkinlikler, 
bilgi ekonomisine doğru değişimi beraberinde getiri-
yor. Nesnelerin İnterneti ile veri de �ziksel objelere 
ek olarak bir değer kaynağı haline geliyor ve inter-
net bağlantısı daha akıllı tedarik zincirlerini, üretim 
süreçlerini ve hatta uçtan uca ekosistemleri olanaklı 
kılıyor. Sanayide  yeni bir paradigmanın doğmasını 
sağlayan bu  yaklaşım,  sıradan bir dönüşümün 
ötesinde,  yeni bir  endüstri devrimi olarak görül-
üyor; Endüstri 4.0...

Endüstri 4.0 ilk kez 2011 yılında Alman Federal 
Hükümeti tarafından kurulan Endüstri 4.0 çalışma 
grubu tarafından “Konvansiyonel üretim süreci 
mantığını tersine çevirecek, teknolojik gelişmelerle 
mümkün olan bir paradigma değişimi.”  olarak 

Çocukken çizgi filmlerde 
izlediğimiz akıllı dünyaya doğru 

emin adımlarla ilerliyoruz. Bilişim 
ve teknoloji alanındaki gelişmeler 

üretim sistemlerinin köklü bir 
değişim geçirmesini sağlayarak 

yeni bir endüstri devrimini 
gerçekleştirmek üzere... 

The production organisations have deve-
loped rapidly, especially in the last century, 
with the changing e�ect which started with 

the use of production band in the industry. While 
the use of programmable machines in the 70s at 
factories has been a radical change in the industry, 
later the operating e�ciency has been rede�ned 
with the supply chain’s di�erent levels complying 
with this change. 

Nowadays, the companies making industrial pro-
ductions, move beyond their own organisations 
and try to add consumers and distributers to the 
production process. Strati�ed production, ad-
vanced materials, smart and automatic machines 
and other technologies, cause a new physical pro-
duction period. At the same time, the analytic 
competences possible with the increasing inter-
net connection, data collection techniques that 
have been sophisticated than never before and the 
Internet of the �ings, bring change towards in-
formation economy with itself. Internet of �ings 
and data also, become a value source in addition to 
physical objects and internet connection enables 
smarter supply chains, production processes and 
ecosystems end-to-end.  �is approach, which 
enables a new paradigm to be born in industry, is 
seen as a new industrial revolution, beyond an or-
dinary transformation; Industry 4.0…

Industry 4.0 was de�ned as “A paradigm change 
possible with technological developments that will 
reverse the logic of Conventional production pro-

We take firm steps forward to-
wards the smart World we watched 

in cartoons when a child. The                 
developments in the information 
and technology are about to ful-
fil a new industrial revolution by 

ensuring a dramatic change in              
production systems…
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tanımlandı. Basitçe anlatmak gerekirse, endüstriyel 
üretim makineleri artık sadece ürünü “işlemiyor”, 
“ürün” makineler ile iletişim kurarak onlara tam 
olarak ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Yani daha 
çok tüketicilerin hizmetinde günlük yaşam için 
(buzdolabındaki yiyecekler, evin ısıtması, kahve 
makinesinin çalışması vs.) kullanılan nesnelerin in-
terneti kavramının, fabrikadaki “akıllı” makineler 
için kullanıldığı bir sistemden söz ediliyor.

Fabrikaların belli bir hedefe yönelik olarak tama-
men otomatik hale getirilmesi iş yükünü adım adım 
makinelere devredecektir. ‘Akıllı’ ürünler ve maki-
neler bir ağ içerisinde birbirlerine bağlanabilecek 
ve üretim sürecini daha az kırılganlık ve daha               
fazla verimlilikle yönetip kontrol edebilecekler. Bu 
döngü ürünün henüz �kir aşamasındayken başlar, 
siparişlerin verilmesinden gelişim ve imalatın yanı 
sıra ürünün son kullanıcıya teslim edilmesine kadar 
her yere uzanır ve ortaya çıkan bütün hizmetlerin 
geri dönüştürülmesi ve sürece dahil edilmesiyle 
sonuçlanır.

Akıllı Fabrikalar Geliyor

Yenilikçi bilişim teknolojilerinin endüstriyel 
süreçlerle entegre olmasını öngören Endüstri 4.0 
akımı bütünleşik çözümler barındırıyor. Sanayinin 
geleceği konuşulurken artık üretkenlikten değil; 
büyük veri, nesnelerin interneti, robot ve otomas-
yon teknolojilerini kullanarak “akıllı fabrikalar” 
kurmaktan ve bu fabrikalarda akıllı ürünler üret-
mekten bahsediliyor. Endüstri 4.0’ın öngördüğü 
imalat süreci, üretimin tam otomatik olarak 
gerçekleşmesiyle mümkün. Müşteri ve tedarikçi-
lerden toplanan veriler doğrultusunda üretimi 
daha verimli kılacak analizler yapılmasını ge-
rektiren yeni endüstri çağında akıllı fabrikalarda 
robotlar kullanılarak üretim yapılması bekleniyor. 
Geleceğin fabrikaları hayalin ötesinde, bir zorun-
luluk olacak gibi. 

cess.’’ for the �rst time by the Industry 4.0 working 
team established by German Federal Government 
in 2011. To put it in simple terms, the industrial 
production machines do not only “process’’ the 
product but they make contact with “product’’ 
machines and tell them exactly what to do. It is 
talked about a system used for “smart’’ machines 
in the factory where the objects used for daily lives 
are in the service of consumers (foods in the refri-
gerators, heat of houses, working co�ee machine 
and etc.). 

�e factories being completely automatic towards 
a target, will pass the work load to machines step 
by step. “Smart’’ products and machines will be 
connected to each other within a network and will 
be able to manage and control the production pro-
cess with less fragility and more productivity. �is 
circulation starts when the product is still an idea 
and it extends to giving the orders and develop-
ment and manufacture until the orders are deli-
vered to the last user. It ends with the recycling of 
all of the services occurred and their inclusion to 
the process. 

Smart Factories are Coming

�e Industry 4.0 �ow, which prescribes the integ-
ration of the industrial processes with the innova-
tive information technologies, reserves integrated 
analysis. When the future of industry is being 
spoken, it is not talked about production, but it 
is talked about creating “smart factories’’ by using 
big data, internet of objects, robot and automation 
technologies and producing smart products out of 
this factory. �e manufacturing process predicted 
by Industry 4.0 is possible with the production be-
ing completely automatic. According to data col-
lected from customer and suppliers, in the new 
industrial period where analysis that will make the 
production more e�cient need to be carried out, 
production is expected by using robots in smart 
factories. Future factories seem like obligation, be-
yond imagination. 

Turkey and Industry 4.0

‘’Turkey is on a junction; Losing its global power 
or taking a big step to join developed countries…’’

One of Turkey’s most important non-governmen-
tal organisations TUSIAD, clari�ed an important 
report prepared for Industry 4.0. TUSIAD went 
for a collaboration for the preparation of this re-
port with Boston Consulting Group, which has 
signed various global reports in this matter, and 
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Türkiye ve Endüstri 4.0

“Türkiye bir yol ayrımında: Küresel rekabet gücünü 
kaybetmek veya gelişmiş ülkeler arasına katılmak 
için dev bir adım atmak...”

Endüstri 4.0 için bugün Türkiye’nin en önemli si-
vil toplum kuruluşlarından biri olan TÜSİAD da 
hazırladığı önemli bir raporun sonuçlarını açıkladı. 
Raporun hazırlanmasında bu alanda çeşitli global 
raporlara da imza atan Boston Consulting Group 
ile bir iş birliğine giden TÜSİAD, Endüstri 4.0’ın 
sunacağı fırsatları analiz etmek, Türkiye sanayi-
sinin potansiyelini ortaya koymak ve bu dönüşümü 
gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaçları tarif etmek 
üzere bir çalışma başlatmıştı.

Rapor, Endüstri 4.0’ın yaygın kullanımıyla birlikte 
dört ana konuda gelişme yaşanması beklendiğini 
ortaya çıkarıyor. Bu konular verimlilik, büyüme, 
yatırım ve istihdam olarak sıralanmış durumda. 
Alt metinlere baktığımızda Türkiye’nin doğru bir 
Endüstri 4.0 dönüşümüyle üretim sektörlerinin 
verimliliğinde 50 milyar TL’ye varabilecek bir fayda 
potansiyeli olduğu görülüyor.

Yine Türkiye için küresel değer zincirlerine entegras-
yon ve Endüstri 4.0 çerçevesinde oluşacak ekonomi 
yoluyla kazanılabilecek rekabet avantajının, sanayi 
üretiminde yıllık yaklaşık %3’lük bir artışı tetik-
lemesi öngörülüyor. Bunun parasal karşılığı ise tüm 
Türkiye ekonomisi için yüzde 1 ve üzeri büyüme ile 
150-200 milyar TL’yi bulabilecek ek gelir olarak ifade 
ediliyor. Gereken yatırım ise bugünün koşulları baz 
alındığında üreticilerin gelirlerinin yüzde 1-1,5’ine 
denk gelen 10-15 milyar TL olarak açıklanıyor.

Türkiye Ne Yapmalı?

TÜSAİD’ın raporunda gerek özel sektörün gerekse 
kamudaki yetkililerin neler yapması gerektiğine dair 
ayrı bir bölüm de var. Bu yeni gereklilikler raporda 
şu cümlelerle ifade ediliyor:

“Sanayi kuruluşlarının ve tedarikçilerinin Sanayi 
4.0’ı tetikleyen teknolojileri yakından takip etmesi 
ve kendi iş modelleri üzerindeki etkilerini, fırsatları 
ve yol haritalarını hazırlamaları gerekmektedir. 
Ayrıca, özellikle iş gücü ihtiyacının ve donanımının 
net bir yol haritasını çıkartarak, kurumsal gelişim 
süreçlerinde buna göre hareket etmeleri daha da 
önem kazanmaktadır.”

“Politika yapıcılar ve kamu tarafında ise özellikle 
ülke çapında teknolojik altyapının (örneğin tele-
komünikasyon/bilgi-iletişim alanında) Sanayi 4.0 

has started a study in order to reveal the potential 
of Turkey’s industry and to specify the needs to-
wards executing this transformation. 

�e report reveals that an improvement is expec-
ted regarding four main subjects with the extensive 
usage of Industry 4.0. �ese subjects are classi�ed 
as e�ciency, growth, investment and employment. 
When we look at subtexts, it can be seen that Tur-
key has an advantage potential that may reach to 
50 billion TL with a proper Industry 4.0 transfor-
mation in the e�ciency of production sectors. 

It is also predicted that the rivalry advantage that 
can be won through economy shaped in frame-
work of Industry 4.0 and the integration to global 
value chains for Turkey will trigger an approxi-
mately 3% increase annually in industrial produc-
tion. �e money’s worth of this, is described as a 
side income that may reach to 150-200 billion TL 
with a growth of 1% and more for Turkey’s eco-
nomy.  �e investment needed, when today’s con-
ditions are taken as a basis, is explained as 10-15 
billion TL equivalent to 1-1,5 percent of produ-
cers’ revenue.

What Should Turkey Do? 

�ere is also a separate section in TUSIAD’s re-
port, where what the private sector and authorities 
in public sector should do. These new necessities 
are explained in the report with the sentences 
below: 

“Industrial organizations and suppliers should 
follow the technologies which trigger the Indus-
try 4.0 and prepare the e�ects, opportunities and 
course of actions over their own work models. 
Also, it becomes important that they have a clear 
course of action especially of their work power and 
equipment and that they move according to this in 
cooperate development processes.’’
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“On the side of policymakers and public, suppor-
ting the development of technological platform 
nationwide (for instance; in the �eld of telecom-
munication/information-communication) within 
the framework of the needs of Industry 4.0, prepa-
ring the necessary investment and encouragement 
ambiance and ensuring the needs of the quali�ed 
employers with long-term education policies, are 
all shaping as important priorities.’’

Transformation is Very Close

In the Germany based Industry 4.0 report which 
was published by PriceWaterhouseCoopers (PwC) 
in the previous days,  the results of the research 
made with 2000 companies from 9 sectors in 26 
countries were announced. According to this re-
port, by 2020 industrial companies will have spent 
900 billion dollars in order to transfer to Indus-
try 4.0. Firms calculate that this will be returned 
to them within 2 years. �e reason why industry 
wants to do this investment is easy… It will cause 
them to decrease the �nancial by 3,6 percent 
and will increase their gains by 2,9 percent. �is 
means: 421 billion dollars saving, 493 billion dol-
lars extra pro�t. 

Who wouldn’t do this investment? It is predicted 
that industrial companies will become completely 
digitalised within 5 years. In the industrialized 
world, 33 percent of companies are still in the pro-
cess of digitalization. 

A Big Opportunity

Industry 4.0 provides an important opportunity 
for Turkey in order to break the low-value-added 
production vicious circle. We are a young and dy-
namic country, we need to use this advantage and 
be a part of this new revolution brought by the 
information age with correct policies and live our 
second ‘’Great Century’’. 

ihtiyaçları çerçevesinde gelişmesini desteklemek, 
gerekli yatırım ve teşvik ortamını hazırlamak ve en 
kritik olarak da uzun vadeli eğitim politikaları ile 
gerekli nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanmasını 
sağlamak önemli öncelikler olarak ortaya 
çıkmaktadır.”

Dönüşüm Çok Yakın

PriceWaterhouseCoopers (PwC)’ın geçtiğimiz 
günlerde yayımladığı Almanya kaynaklı Endüstri 
4.0 raporunda 26 ülkede 9 sektörden 2000 şirket 
ve yöneticiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını 
açıkladı. Bu rapora göre; 2020 yılına kadar sanayi 
şirketleri Endüstri 4.0’a geçebilmek için 900 milyar 
dolar harcamış olacak. Firmalar, harcamanın 2 yıl 
içinde kendilerine geri döneceğini hesaplıyorlar. 
Sanayinin bu yatırımı yapmak istemesinin 
nedeni basit... Yüzde 3,6 oranında maliyetleri 
düşürmelerini sağlayacak, yüzde 2,9 oranında 
kazançlarını artıracak. Şu anlama geliyor: 421 mil-
yar dolar tasarruf, 493 milyar dolar ek kazanç.

Kim yapmaz bu yatırımı? Beş yıl içinde sanayi 
şirketlerinin tamamen dijitalleşmiş olacağı 
varsayılıyor. Halen sanayileşmiş dünyada 
şirketlerinin yüzde 33’ü dijitalleşme sürecinde.

Büyük Bir Fırsat

Sanayi 4.0 Türkiye için düşük katma değerli üre-
tim kısır döngüsünü kırmak adına önemli bir 
fırsat sunuyor. Genç ve dinamik bir ülkeyiz, bu 
avantajımızı kullanarak doğru politikalarla bilgi 
çağının getirdiği bu yeni devrimin bir parçası olmalı, 
ikinci “Muhteşem Yüzyılı”mızı yaşamalıyız.
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Analog yayın tekniğinden dijitale  karasal 
analog yayından Sayısal Karasal’a, uydu 
tekniğine IPTV, OTT  ve güncel olarak 

4.5G’ye kadar gelişme göstermiştir.

İzleyici ve dinleyicilerin tercihleri, kabulleri, sos-
yal medyanın her geçen gün farklılaşması ve 
yeni seçenekler sunmasıyla klasik medya izleme  
alışkanlıklarının da değiştiğini görmekteyiz.

Teknolojideki hızlı gelişme, tüketim alışkanlıklarının 
değişmesi ve artması sonucunda yeni iletim ürün 
ve teknolojileri hızla hayatımızda yer almaya 
başlamıştır.

20 yıl öncesine kadar özellikle teknolojideki 
değişiklikler ve yenilenme 10 yılda bir olurken 
günümüzde bu sürenin 5 yıla indiğini ve hatta daha 
da kısaldığını görmekteyiz.

Yayınların başladığı tarihten son 5 yıla kadar her 
bir iletim tekniğinin ayrı ayrı değerlendirilmesine 
karşılık günümüzde yakınsama diye tanımlandığı 
şekliyle iletim teknikleri daha birleşik hal almaya 
başlamıştır. Özetle  her türlü verinin dijitale dön-
mesi ve/veya dönüştürülmesi sonucunda tüm ve-
rilerin daha az kapasite ile  daha ekonomik iletilir  
hale getirilmesi için  yeni ürünler, yeni teknikler 
oluşturulmaktadır.

Her bir teknik ve ürün piyasaya sürülmesiyle 
öncekinin işlevi son bulmaktadır. Hatırlayacak ol-

Televizyon yayıncılığı, 1992 
yılından günümüze kadar 

Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde 
de  teknik, içerik ve sektördeki 

gelişmeler nedeniyle ivmesi artarak 
devam etmektedir.

The industry developed from the technique 
of analog broadcasting to the digital and 
from analog terrestrial broadcasting to 

digital terrestrial, satellite technology, IPTV, OTT 
and lastly 4.5G.

Today we observe that classic media viewing ha-
bits are also changing owing to the preferences and 
approvals of viewers and listeners and the daily 
change experienced in social media which o�ers 
new options.

New communication products and technologies 
has rapidly begun to be involved in our lives in re-
sult of the rapid developments in the �eld of tech-
nology as well as the change and the increase of 
consumption habits.

Just 20 years ago, technological change and in-
novation were experienced once in 10 years while 
today this period has shortened to 5 years or even 
less.

Despite every communication technique being in-
dividually evaluated from the beginning of broad-
casting to the last 5 years, the communication 
techniques de�ned as convergence today, have 
begun to get more integrated. To summarize, new 
products and techniques are developed every day 
for a more economic transmission of all data with 
less capacity in result of the conversion of any data 
into digital. 

The Television Broadcasting con-
tinues with an increasing momen-

tum since 1992 in Europe as well as 
in Turkey due to the developments 
regarding technology, content and 

the sector itself.

in the light of newly developing technologies

TÜRKİYE’DE TELEVİZYONUN 
GELECEĞİ

gelişen yeni teknolojiler ışığında

Muza�er ŞAFAK / Kanal 7
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ursak sayısal karasal yayıncılık için ilk başlarda                                                                                             
DVB-T/Mpeg2 kullanılarak yapılan yayınlar 
daha 5 yıl dolmadan teknik olarak  daha çok 
kanal taşımaya izin verdiği için DVB-T2/Mpeg4  
formatına geçilmiştir. Bunun sonucunda son 
kullanıcılar set üstü kutularını değiştirmek zorunda 
kalmışlardır. 

Aynı şekilde yayıncılar da  verici networklerini 
bu teknolojiye uygun hale getirmek için yatırım 
yapmışlardır.

Takip eden yıllarda iletim tekniklerinin değişmesinin  
yanı sıra  içerik çözünürlüklerinin artması  daha ka-
liteli içeriklerin üretilmesi için stüdyo cihazlarının 
yüksek çözünürlüklü HD yayın haline getirilmesi için 
yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde de 2014 
yılından itibaren HD  yayınlar başlamıştır. 

Bu durum sınırlı sayıdaki karasal frekanslarda 
sıkıntıya sebep olmuş, SD’ye göre neredeyse 4 katı 
çözünürlüğün iletilmesi için yeni sıkıştırma tekniği 
olan HEVC ile sorun çözülmüş ancak çözülen sorun 
yayın iletiminde kullanılan verici ve mux. yapısının 
tekrar değişmesine sebep olmuştur. Bunun sonucun-
da son kullanıcı yine set üstü kutularını değiştirmek  
zorunda kalmıştır.

Ülkemizde  sayısal  karasal yayına geçemeyişimiz 
nedeniyle bu yaşananlar Avrupa ile sınırlı kalmıştır.

Bazen geç kalmak yukarıdaki örnekte olduğu gibi gö-
rece de olsa faydalı olabilmektedir.

2014 yılında BTK ’nın aldığı kararla televizyon 
yayıncılığında karasal vericiler için kullandığı 5. 
Band 61-69 kanallar BTK kurumu tarafından  GSM 
operatörlerine ihale edilerek uzun süreli kiralanmıştır.

Ayrıca,  2016 yılında Cenevre’de İTU  CH  49 ile  CH 
60 kanallarının da devredilebileceği tavsiye kararını 
almıştır.

Sonuç olarak TV yayıncılığı, kullanmakta olduğu 
frekansların bir bölümünü kaybetmiştir.

Bir tara�an karasal yayınlar için frekanslar 
azalırken diğer yandan görüntü teknolojilerindeki 
çözünürlüğün her geçen gün artması  HD’den 4K’ya  
geçilmesi ardından kısa süre sonra 8K görüntü kalite-
sinin konuşulacağı ve bu kadar yüksek video verisinin 
son kullanıcıya nasıl iletileceği ciddi  sorun olarak 
hem dünyada hem de ülkemizde gündeme gelecektir.

Each technique and product ends the functio-
nality of the previous one. If we remember, �rstly 
the broadcast carried out using the DVB-T/Mpeg2 
for digital terrestrial broadcastings, led to more 
channel transportations technically before 5 years, 
therefore it was transferred to the DVB-T2/Mpeg4  
format. As a result, the last users have to change 
their set-top boxes. Likewise, publishers have in-
vested in order to suit their transmitter networks 
to this technology. 

In the following years, HD broadcast have been 
started in our country since 2014 as a result of the 
studies carried out for the change on the transmis-
sion techniques, increasing the content resolution, 
making high quality works so that studio devices 
can become high resolution HD broadcasts. �is 
situation caused problem in terrestrial frequen-
cies which are limited in number. �e problem has 
been solved with the new compression technique 
HEVC so that nearly 4 times resolution can be 
transmitted according to SD. However, the prob-
lem solves have caused the transmitter and mux. 
Structure used in the broadcast message to change 
again. As a result the last user had to change the 
set-top boxes again. �e reason our country hasn’t 
been to the digital terrestrial broadcast and these 
things experienced have been limited with Europe. 

Sometimes being late may be a bene�t, even if it is 
relatively, as mentioned in the example above. 

5. Band 61-69 channels used for terrestrial trans-
mitters in Television broadcast in 2014 with BTK’s 
decision, were rented for a long period of time by 
the BTK institution with the transformation to 
GSM operators. Also, in 2016 in Geneva, with ITU 
CH 49 and CH 60 channels transfer was taking the 
recommendation decision. 
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Kalite ve çözünürlük bu kadar önemli ise yayıncılar 
olarak içeriklerimizi  nasıl ekonomik olarak  izle-
yiciye ileteceğiz?  ve onlarda nasıl daha az ödeyerek 
bu yayınları izleyebilecek?

Cevaplanması gereken önemli sorunun bu olduğu 
düşünülmelidir. Avrupa’da olduğu gibi verici 
altyapısını değiştirmek, son kullanıcıların set üstü 
kutularını her yeni teknoloji geldikçe kısa süreler-
de değiştirmenin rasyonel ve ekonomik olmadığı 
açıktır.

Ne Yapılmalıdır?

EBU raporlarında ve diğer sunumlardan da 
gördüğümüz gibi Avrupa’da karasal ve kablo 
yayınlarında yüksek çözünürlükle birlikte  ve çok 
sayıdaki  TV yayınlarının iletiminde yaşanan  kapa-
site sorunları nedeniyle hızlı olmamakla birlikte bu 
mecralarda penetrasyonun azaldığını görmekteyiz.

Birkaç örnek verecek olursak Avrupa genelinde pe-
netrasyon oranları:

Karasal yayın Analog/DVB-T/T2  2006’da %45   
2013’te % 33’e, kablo analog ve dijital olarak 

2006’da %31,  2013’te %26’ya gerilemiş,  buna     
mukabil uydu 2006’da %23, 2013’te ise  %32’ye  
ulaşmıştır.

IPTV, OTT teknikleri ise son 5 yıl içinde 
yaygınlaşmaya başlamasına rağmen hızla penetra-
syonu artmaktadır.

Türkiye’de ise; analog karasal yayın 2010’da %32  
2014’te  %3 , kablo analog abone sayısı 1.248 K diji-
tal  692 K , uydu 2010’da %68  2104 %96 olmuştur. 
Ayrıca büyük iki uydu platformunda abone sayıları 
hızla artmaktadır. 

Bu verilerden televizyon yayıncılığında karasal ve 
kablo iletiminin  azaldığı uydu ve diğer internet 
tabanlı sistemlerle birlikte  GSM üzerinden ileti-
minin de yaygınlaştığını görebiliriz.

As a result, TV broadcast had lost some of the fre-
quencies it used.

When in one hand frequencies were decreased for 
terrestrial broadcasts, in the other hand the reso-
lution in the image technology getting higher day 
by day, transferring from HD to 4K and a short 
time a�er to 8K image quality will be discussed 
and how this kind of a high video data will be de-
livered to the last user will become the main topic 
of conversation as a serious problem both in the 
world and our country. 

If quality and resolution is so important, how can 
we as broadcasters deliver our contents econo-
mically to the viewers.  And how can they be able 
to watch these broadcasts by paying less? �is is 
the most important question that needs to be ans-
wered. It is obvious that changing the transmit-
ter basis as in Europe, changing last users’ set-top 
boxes as new technology arrives is not rational and 
economical. 

What should be done? 

As we see in the EBU reports and other presenta-
tions, beside the high resolution in terrestrial and 
cable broadcasts in Europe and because of the ca-
pacity issues faced in most TV broadcast transmis-
sions they are not fast and beside that, we can see 
that the penetration has decreased in these �elds. 

Some penetration rates around the Europe are:

Terrestrial broadcast Analog/DVB-T/T2 was 45% 
in 2006 and decreased to 33% in 2013. Cable as 
an analog and digitally was 31% in 2006 and de-
creased to 26% in 2013. In return, the satellite was 
23% in 2006 and reached to 32% in 2013.

Despite IPTV, OTT techniques have been known 
within the last 5 years, the penetration is quickly 
increased. 

In Turkey, the analog terrestrial broadcast was 32% 
in 2010, 3% in 2014, the cable analog subscription 
number 1.248 K digital 692 K, Satellite was 68% in 
2010 and 96% in 2014 and also the subscription 
numbers have been increasing quickly in big two 
satellite platforms. 

We can see from these data that terrestrial and ca-
ble transmission has been decreased in television 
broadcast and that with satellite and internet based 
systems, transmissions over GSM have become 
widespread. 
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Aynı şekilde ülkemizde de sayısal karasal 
yayıncılığın başlamamış olması ve analog karasal 
yayınlar üzerinden HD yayınların iletilememesi 
nedeniyle uydu yayınlarının sayısı ve penetrasyon 
artmıştır.

Tahminlere göre uydudan yayın izleyenlerin oranı 
%95 geçmiştir. 

İzleyiciler tercihlerini, uydu ve diğer iletim 
mecraları  olan, broadband, internet, OTT, IPTV 
teknikleri ile son yıllarda GSM üzerinden  4G/5G 
ve üzeri teknikle her türlü verinin kesintisiz, yük-
sek çözünürlüklü  ve yüksek hızlarda iletmenin 
mümkün olduğu ayrıca, iletim ve taşınabilirliğin 
yanı sıra interaktif erişimin sağladığı kolaylıkları  
seçmektedir.

Bireyselleşmenin, hızla yaygınlaştığı günümüzde  
bilgiye erişimin,  izleme  ve dinleme taleplerinin  
çoğalması, televizyon kanal sayılarının  ve yük-
sek çözünürlük taleplerinin artması  nedeniyle bu 
iletim tekniklerinin kullanılmasını zorunlu hale 
getirmektedir.

Ayrıca, televizyon ve radyo iletiminin sayısal 
karasal network ile yapılması, televizyon yayın 
sayısı  ve içerik çözünürlüklerinin artmasının 
yanı sıra yayıncı için işletme zorlukları ve mali-
yetlere ilave olarak izleyicinin satın alacağı set 
üstü kutularının fiyatları nedeniyle de ekonomik 
olmayacağı görülebilir.

Likewise, because the digital terrestrial broadcast 
hasn’t started in our country and the HD broadcasts 
can’t be transmitted over analog terrestrial broad-
casts, the number of satellite broadcasts and pe-
netration has increased. According to estimations, 
the rate that watches broadcasts from satellites has 
exceeded 95%. 

Viewers are choosing the facilities which are satel-
lite and other transmission channels with broad-
band, internet, OTT, IPTV techniques over GSM 
in the last years with 4G/5G and upper technique 
where all kinds of transmittances with high resolu-
tion and high speed are possible and where also in-
teractive reach is ensured beside transmission and 
portability.  

In these days where individuality is seen more and 
more, the use of these transmission techniques has 
become mandatory because of the rise in reach to 
information, watching and listening requests and 
the increase in the requests on more television 
channel numbers and higher resolutions. 

Also, the television and radio transmission being 
carried out with digital terrestrial network is consi-
dered not to be economical because of the increase 
in the television broadcast number and content re-
solution and the costs of the set-top boxed which 
will be bought by viewers  for the broadcaster.
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İnternet ve teknolojideki gelişmeler, 
hayatımızdaki birçok alışkanlığı etkilediği 
gibi televizyon yayıncılığının kapsamını da 

değiştirdi ve farklı boyutlara taşıdı. Türkiye’de 
“Dijital Yayın Platformları”, sayısal yayıncılık 
teknolojilerini temel alarak yayın yapan, abo-
nelik sistemi ile çalışan platformlar olarak öne 
çıkmaktadır... 

“Dijital Yayın Platformu” pazarının en önem-
li oyuncularından D-Smart, Doğan TV Hol-
ding bünyesinde 2007 yılından bu yana faaliyet 
gösteren, Türkiye’nin önde gelen dijital yayın 
platformlarındandır. İçerik ve servislerimizi 
sürekli geliştirirken, tamamı HD kalitesinde �lm 
ve dizi kanalları, National Geographic ve Disco-
very grupları dahil 14 farklı belgesel kanalı, çocuk, 
yaşam, müzik ve radyo kanallarının yanı sıra tüm 
ulusal kanallar, Türksat ve Hotbird uydularında 
yayın yapan yüzlerce uydu kanalı, 85’i HD, 
280’den fazla kanal ile kullanıcılarımıza dijital 
içerik hizmetleri sunuyoruz.

D-Smart olarak günümüzdeki gelişmeler ile birlik-
te “Dijital Yayın Platformu” sektöründe hizmet 
verirken sadece televizyon yayıncılığı ile değil 
aynı zamanda “D-Smart İnternet” çatısı altında 
sunduğumuz internet hizmetleri ile de pazarda 
öne çıkıyoruz. İnternet ve televizyon hizmetleri-
ni tek  elden sunan bir dijital eğlence platformu 
olarak, tüm abonelerimize internet ve televizyon 
hizmetlerini tek faturada sunuyoruz. 

Türkiye Pay TV pazarı Avrupa’daki en büyük 
potansiyeli vadediyor...

Geleneksel analog TV pazar payının hızla 
azalmasının yanı sıra toplam hane sayısından elde 
ettiği pay da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de dramatik bir hızla daralıyor. 

Developments in internet and technology 
have not only a�ected many habits in our 
lives but also changed the scope of televi-

sion broadcasting.  In Turkey, “Digital Broadcast-
ing Platforms” are mostly in the form of subs-
cription platforms based on digital broadcasting 
technologies... 

One of the key actors of “Digital Broadcasting 
Platform”, D-Smart is a leading Turkish digital 
broadcasting platform carrying out operations 
within Doğan TV Holding since 2007. Devoted 
to continuous development of our contents and 
services, we provide digital content services to our                                                                                                 
customers with fully HD movie and TV series 
channels, 14 di�erent documentary channels, 
including National Geographic and Discovery 
Groups, and kids, life, music and radio channels, 
as well as all national channels, along with hund-
reds of channels broadcasting through Turksat and 
Hotbird satellites, more than 280 channels of which 
85 are HD.

In line with developments and requirements of 
present day, we do not restrict our “Digital Broad-
casting Platform” services with television broad-
casting only but also come the forefront in the mar-
ket with our D-Smart Internet services. As a digital 
entertainment platform combining both internet 
and television services, we can o�er our customers 
the ease of getting only one bill for both services. 

Turkish Pay TV market promises the biggest po-
tential in Europe…

Just like the rest of the world, the traditional analog 
cable TV in Turkey also has faced a rapid decrease 
in terms of market share which is accompanied by 
a dramatic shrinkage of share in total number of 
households. 

Özlem ÇİTÇİ / D-Smart
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“Dijital Yayın Platformları”, izleyicilere HD, 3D 
gibi izleme tecrübesine yönelik tatmin sağlarken, 
sahip olduğu kaliteli içerik ile abonelerine kaliteli ve 
güncel bir “entertainment” ve/veya “infotainment” 
deneyimi yaşatmayı olanaklı kılıyor. Kaliteli içerik 
ise kendisine, doğal olarak, yayın teknolojisi ve eko-
nomisi ile daha sürdürülebilir bir ekosistem olan 
“Dijital Yayın Platformları”nda yer buluyor. Diğer 
tara�an izleyiciler, gerek kendi ilgi alanına yöne-
lik dünya çapındaki içeriğe ulaşabilmesi gerekse 
görüntü kalitesi ve içerik seçebilme özgürlüğü saye-
sinde “Dijital Yayın Platformları”na yöneliyorlar.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra ticari kullanıcılar 
da “Dijital Yayın Platformları”ndan faydalanıyor; 
en çok kullanılan sektörlerin başında oteller geli-
yor. Oteller gelirlerini artırmanın yanı sıra müşteri 
memnuniyeti sağlamak amacıyla “Dijital Yayın 
Platformları”na yöneliyorlar. 

Türkiye’de “Dijital Yayın Platformu” pazarının 
2015 yılının son çeyreğindeki performansına 
bakıldığında; yaklaşık 21 milyon hane sayısından 
yaklaşık 5,3 milyon hanede “Dijital Yayın Plat-
formu” aboneliği olduğu görülmektedir. Bu rakam 
yaklaşık %24 civarında bir pazar payına denk 
gelmektedir. 2012 yılında yaklaşık 4,8 milyon 
hanede “Dijital Yayın Platformu” aboneliği olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda büyüme oranları 
şimdilik küçük de olsa, hane halkı sayısındaki 

“Digital Broadcasting Platforms” both satisfy the 
audience in terms of HD & 3D broadcasting ex-
perience and enable the subscribers to enjoy high 
quality and up-to-date “entertainment” and “info-
tainment” experience.  And naturally, high quality 
content �nds itself a place in “Digital Broadcasting 
Platform” which is a more sustainable eco-system 
in terms of broadcasting technology and economy. 
Besides, the audiences opt for “Digital Broadcas-
ting Platforms” due to access to worldwide content 
on special interests, picture quality, and freedom of 
selection of content.

In addition to residential users, nonresidential 
commercial users also bene�t from “Digital Broad-
casting Platforms”, with the Hotel industry being 
the top user of such platforms.  Hotels opt for “Di-
gital Broadcasting Platforms” for ensuring guest 
satisfaction.

Looking at the performance of Turkish “Digital 
Broadcasting Platform” in the last quarter of 2015, 
approximately 5,3 households out of approximately 
21 million households have “Digital Broadcasting 
Platform” subscription, which corresponds to an 
approximately 24% market share. Given the fact 
that there were nearly 4,8 million households with 
“Digital Broadcasting Platform” subscription in 
2012, the growth rate seems to be low currently 
but given the growth in number of households, we 
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büyüme göz önünde bulundurulduğunda, önü-
müzdeki yıllar içinde “Dijital Yayın Platformu” 
abone sayısının ülkemizde daha önemli rakamlara 
ulaşacağını şimdiden söylemek mümkün.

Diğer tara�an ülkemizde ve uluslararası platformlar-
da yapılan pek çok araştırma; Türkiye’nin 2020-2025 
yılları arasında, bulunduğu coğra� bölge içerisinde, 
“Dijital Yayın Platformu” gelirlerinin ve pazar 
büyüme potansiyelinin en büyük olacağı ülkelerden 
biri olacağına işaret ediyor. Bunun sebebi sadece 
ülkemizin hızla gelişen ekonomisi ve genç nüfusu 
olmayıp aynı zamanda Türk televizyonculuğunun 
ve internet altyapısının gelişmişliği olarak da görül-
melidir. Avrupa’nın Türkiye’den daha az altyapı 
ve ekonomik performansı olan ülkelerinde dahi 
“Dijital Yayın Platformu” penetrasyonu %50-65 
bandındadır. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran %85 
bandına oturmuş durumdadır. Ülkemizdeki “Diji-
tal Yayın Platformu” penetrasyonunun %25 olduğu 
düşünüldüğünde, artan kişi başına milli gelir 
performansı ve büyüyen hane sayısı ile dijital yayın 
platformları için büyüme beklenmektedir. 

D-Smart olarak, hem bireysel hem de ticari abo-
nelerimize HD görüntü kalitesi ile en zengin 
içerikleri tek �yat-net fatura prensibi ve ka-
liteli hizmet anlayışı ile sunmaya, teknolojimizi 
geliştirmeye, yatırımlarımızla pazara katkıda bu-
lunmaya ve meydan okuyan bir marka olmaya de-
vam edeceğiz.

can possibly comment that the number of “Digi-
tal Broadcasting Platform” subscribers will reach 
more signi�cant numbers in coming years.

Besides, many surveys conducted in our country 
and the international platforms indicate that Tur-
key will be one of the top countries, in its geo-
graphical region, with the greatest potential in 
terms of “Digital Broadcasting Platform” incomes 
and market growth between 2020 and 2025. �is 
fact cannot only be attributed to the rapidly gro-
wing national economy and the youth population 
but also a result of developed Turkish television 
and internet infrastructure. Even in European 
countries which have an inferior infrastructural 
and economic performance compared to Turkey, 
there is a “Digital Broadcasting Platform” penet-
ration of 50 to 65%, which rate is �xed as 85% in 
developed countries. Given the fact that “Digital 
Broadcasting Platform” penetration in our country 
is 25%, digital broadcasting platforms are expected 
to grow up as a result of increasing per capita in-
come and number of households.  

We will strengthen D-Smart’s position as a chal-
lenger brand with great quality, up to date content 
and HD picture quality. We will also continue with 
our transparent, simple price-package structure 
with a focus on customer satisfaction. Our goal is to 
contribute to the market growth as we develop our 
technology and invest in our brand and business.
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Teknolojiye bağlı obezite, göz bozuklukları, omurga 
eğrilikleri �zik tedavi gerektirecek sorunlar  bireyin 
vücudunu etkilerken stres, sanal alemde sosyalleşme, 
doğayı daha az inceleme vb. aşırılıklar ve terslikler 
bireyin psikolojisini etkilemektedir.  

Bu duruma karşı uyarılar ebeveynler veya dostlar 
tarafından yapıldığında pek dikkate alınmamakta 
hatta bazen ters tepki yapmaktadır. Hal böyle 
olunca usta iletişim uzmanları durumu fark et-
mekte televizyon kanallarında büyük anne ve 
büyük babalarımızın süregelen yaşantılarını bel-
gesel haline getirerek onların saf içten cümle-
lerini yayınlayıp insanoğlunun içindeki gerçek 
duyguları çıkarmaktadır. Hatta yabancı dilde yayın 
kanalları kurup bizi bize anlatacak yabancı genel 
yayın yönetmeni ve yabancı ekiplerle programlar 
gerçekleştirmekte insanı daha az strese sokan haber 
programları ve yayın akışları gerçekleştirmektedirler.  
Bu durumu anlayan kişilerde bu kanalları seyre-
derken düşünmekte,  bilgilenmekte, haz duymakta 
gerçek sosyalleşmenin ne olduğunu fark etmektedir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun TRT 
Belgesel ve TRT Word kanalları yayın akışı ve 
yapısıyla mevcut durumumuzu iyi tahlil etmek-
te izleyicilerine düşündürücü yayınlar izletmek-

Her millette olmayan çıkarsız 
duygusallık ve kültürel hassasiyetler 
Anadolu coğrafyasında yaşayan ül-
kemiz insanlarının bedenlerine nü-
fuz etmiştir. Bu duygular şu an böl-

gemizdeki savaş  ve siyasi politikalar 
ile kavrulmakta düşünce sistemimizi 
etkilemektedir. Yaşadığımız bu kötü 
durum yetmiyormuş  gibi yaşamın 

da hızla dijitalleşmesi bedeni-
mizin ve psikolojimizin yapısının                   
deformasyonunu artırmaktadır.

Allied to technoloogy, problems which require 
physical therapy like obesity, visual impairment, 
curvature of spine a�ect people’s body and extre-
misms a�ect people’s psychology. 

�e warnings are given by parents or friends 
against to this situation are recognizing the situ-
ation and making our grandparents’ ongoing life 
the documentary and making out the humanity’s 
real emotions by publishing their pure sentences. 
�e people who understand this situation are 
thinking, informed, feeling pleasure and notic-
ing that the real socializing is by watching these 
channels.

Turkey Radio and Television Corporation’s TRT 
Documentary and TRT World channels are dis-
charging our current situation well with their 
broadcast streaming. For example, while sociali-
zing in the documentary of “Daha Güzel Bir Hay-
at” published on TRT, it is told very well that what 
the people want. Will this social circle provide 
sustainable relations? Before, the people who put 
each other’s shoulder to the wheel are complaining 
from loneliness now. 

The profitless sensuality and cul-
tural sensibility that are not in 
every nation penetrated to the 
bodies of the people who are                     

living in Anatolian geography. 
These emotions are parching with 
the wars and policies in our region 
and affect our thinking system. On 

the top of this bad situation that 
we live, digitalization of the life 

increases the deformation of our 
body and psychology. 

Asst.Prof. Serkan AYDIN 
Marmara Üniversitesi
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“�e forest helped us so much. It looked a�er to 
peasantry very much..”

“When I was young, I was very cute. I was going to 
weddings, meetings.”

“Youth were playing, were telling them that they 
like each other secretly.It was marry to talk, play, 
come together.”

“I like my village and its mountain, rock, people, 
bird like I’m in love. I waited my mother, father, 
neighbour. I didn’t leave my village.”

“�e one whose wife died went, the one whose 
husband died went, the youth went, all of them 
went. We stayed just as two sections.”

“We were living in this house 20-25 people toge-
ther. �ere were our grandmother, father. We were 
so crowded. We raven to these days. I think always, 
we lay a table and I remember these old cheerful 
days.”

“I want my neighbours, my villagers, I want them 
back, I want my youth.”

“I really like my children, I wait them to call me 
everyday. My daughter comes to visit me every 
year from Germany. We miss them. Calling doesn’t 
make us satisfy. We absolutely see them. We hug 
them, smell each other. �ey are our �owers.”

“I’m aware of I live this year. What can I say? If 
something happen to me suddenly, who can hear? 
�en, what will I do? I can’t think about it.”

tedir. Örneğin TRT’de yayımlanan “Daha Güzel 
Bir Hayat Belgeseli”nde sosyalleşirken insanın özü 
gönlü ne istemektedir çok iyi anlatılmaktadır. Şu 
an kurulan sosyal çevreler gelecekte sürdürüle-
bilir ilişkiler sağlayacak mıdır? Eskiden birbirine 
sıkı sıkı sarılan insanlarımız şu an yalnızlıktan 
şikayet etmekte köylerin boşaldığını belirtmektedir.  
Yaşlı insanlarımızın hiçbir kaygı içermeden söyle-
dikleri sözler durumu daha iyi özetlemekte sos-
yal çevre oluştururken dikkat edilmesi gerekenleri 
yorumlamamız için bizlere mesajı vermektedir...

“Ormanın çok yardımı oldu bize bütün köylülere 
çok baktı çok…”

“Gençlikte çok şirin idim şen idim düğünlere gi-
derdim, toplantılara giderdim”

“Gençler oynarlardı, birbirlerini beğendiklerinde 
gizlice söylerlerdi. O zaman şenlikliydi: Konuşmak 
oynamak, toplanmak….”

“Aşık gibi severim köyümü her şeyini dağını, taşını, 
insanını, kuşunu. Anamı bekledim, babamı bekle-
dim, komşularımı bekledim bırakmadım köyümü...”

“Hanımı ölen gitti, beyi ölen gitti, gençler gitti hepsi 
gitti…. Gide gide biz iki hane kaldık.”

“Biz bu evde 20-25 kişi yaşardık. Nenemiz vardı 
babalarımız vardı çoluk çocuk kalabalıkta. O 
onla şakalaşır, neşeli sıhhatli günlerimiz oldu. 
Yemek yerken çatal kaşık sesinden takır tukur 
duramazdın… Ha şimdi, hep o günlere has-
retiz. Hep düşünüyorum: Bir sofra kuruyoruz, 
yemek yiyeceğiz diye o çatal kaşık sesleri geliyor 
aklıma, o neşeli günler geliyor… İnsan şaşırıyor ne 
yapacağını yemek bile yiyemiyor. Televizyon olmaz 
ise duramayız buralarda. Ben şahsen ne yapayım 
duvarlara mı bakayım.”

“Ben komşularımı istiyorum, köylülerimi istiyo-
rum, geri istiyorum, gençlerimi istiyorum…..”

“Yazın gelip komşular İstanbul’dan dökülmeye 
başlayınca hiç olmazsa insanın neşesi artıyor, insan 
birbiriyle sohbet ediyor. Komşun gelince hakikaten 
sevinç yaşıyorsun.”

“Çocuklarımı gerçekten çok seviyorum, her gün 
onlardan telefon bekliyorum. Kızım her sene gelir 
ziyaretime Almanya’dan. Onları biz özleriz. Telefon 
�lan doyurmuyor bizi. İlla göreceğiz onları. Onları 
kucaklayacağız, koklaşacağız… Onlar bizim bahar 
çiçeklerimiz!”

“Bu sene yaşlandığımın farkındayım. Ne diyeyim ki? 
Birdenbire rahatsızlık olsa duyan yok değil mi? O za-
man ne  yapacağım? Onu düşünemiyorum ben.”
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U luslararası danışmanlık şirketi McKinsey’in 
yayını McKinsey Quarterly, 2011 yılında 
*Son günlerde stratejinizi test ettiniz mi?” 

başlıklı bir makale yayınladı. Chris Bradley, Mar-
tin Hirt ve Sven Smit imzalı makalede, 2008 �-
nans krizi ve onu izleyen resesyon sırasında pek 
çok şirketin sahip olduğu stratejinin zayı�ıkları 
ve kırılganlıklarının ortaya çıktığı belirtilerek bu 
çalkantılı dönemler dışında da stratejilerin test edil-
mesi gerektiği vurgulanıyor. Stratejinin daha çok 
bir “düşünce biçimi” olduğu belirtilen makalede, bir 
yöntem veya çerçeve önerisi yapılmaksızın yöneti-
cilerin stratejilerini test edilmesini sağlayacak 10 
soru sıralanıyor. Bu test günümüzde de geçerliliğini 
koruyor. 

1) Stratejiniz piyasanın hakkından gelebilecek mi?

Piyasada müşteriler, rakipler, potansiyel rakip-
ler ve ikame ürünler sürekli olarak durumlarını 
iyileştirmek için çalışırlar. Bunun sonucunda da 
şirketinizin yatırım geri dönüş oranları ve karlılığı 
sürekli azalır. Piyasanın hakkından gelmek, onu 
yenmek bir şirket için elde ettiği katma değeri 
artırmak anlamına gelir. Bunu yapabilmek için, 
bir şirketin tüm oyuncuların katkısıyla neredeyse 
rastgele gelişen ve değişen çevresel koşullara uyum 
sağlayabilmesi gerekir. İyi bir stratejinin değişen pa-
zar koşulları karşısında sağlam ve duyarlı olması 
zorunludur. 

2) Stratejiniz gerçek bir üstünlük kaynağı sunuyor mu?

Rekabet üstünlüğünüzün ne olduğunun ve neden 
para kazandığınızın farkında mısınız? Rekabet 
üstünlüğünü az bulunan iki temel kaynak ortaya 
çıkartır. Bunlardan biri pazardaki konumunuzdur. 
Örneğin pazarda önceden elde ettiğiniz avantajlı 
bir konumda bulunabilirsiniz. İkinci kaynak ise özel 
yetenekleriniz veya kapasitenizdir. Bu kapasiteleri 
de iki kategoriye ayırabiliriz. İlki patentler veya 
doğal kaynaklar gibi alınıp satılabilen değerler, ikin-

International consultancy company McKinsey’s 
publishment McKinsey Quarterly published 
an articled titled as “Have you tested your stra-

tegy recently?” in 2011. �e article signed by Chris 
Bradley, Martin Hirt and Sven Smit. In this article, 
it is indicated that lots of companies’ weakness of 
strategy showed up during a�er 2008 �nance crisis 
and following recession. Except these periods, the 
strategies needs to be checked. In this article, it is 
speci�ed that the strategy is more of a “thinking 
style”. 10 questions are ranging for checking the 
managers’ strategies without any method or o�er 
suggestion. �is test protects its reality nowadays. 

1) Can your strategy deal with the market?

�e customers, competitors, potential competitors 
and replacement products work for making their 
situation better in the market. As a result of this, 
your company’s investment conversion rate pro-
�tability continuously decrease. For dealing with 
the market means that increasing the added-value 
of a company. For doing this, a company needs to 
yield to randomly developing and changing envi-
ronmental conditions. A good strategy has to be 
solid and sensitive against to changing market 
conditions. 

2) Does your strategy present a real superiority 
fund? 

Are you aware of what  your competition supe-
riority is and why you gain money? �e rare two 
funds reveal superiority fund. One of them is your 
position in the market. For example, you may be 
in a position that you had previously. �e second 
fund is your special abilities or capacities. We can 
divide these capasities as two categories. �e �rst 
one is commodity values as patents or natural re-
sources, the second one is not commodity values 

Stratejinizi test edecek

to test your strategy
Güventürk GÖRGÜLÜ
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like management skills. �e companies that can 
gather these two superiority funds obtain compe-
tition advantage in market. Of course, don’t forget 
that it is needed to look these superiorities as dy-
namically.

3) Does your strategy specify where you compete at?

First you need to determine where the market is 
for beating the market. So, how much we need to 
give details the market? Many managements are 
apt to adapt the market to their own organization 
schema but the right thing is being able to realize 
the objective market segmantation as far as pos-
sible. Focusing the wrong points and reserving the 
sources to them cause to miss the fast-growing    
areas or goods and build your plans to wrong sup-
positions. �at’s why, companies needs to be able 
to ask the question of “Where?“ and direct their 
sources on segments that have more chances. 

4) Can your strategy make you move ahead of 
trends?

In these days’ conditions, it is a rule that showing 
up new trends. But some strategies concentrate 
on status quo a lot more. In fact, big changes or 
external shocks, new regulations and technology 
can cause big changes. Most of companies persist 
not to see them until they a�ect their pro�tabili-
ties. However, a good strategian need to analyze 
the trends seriously. How will developing new 
technologies change the game? Which consumer 
behaviours will vary? All of these versions should 
be determinative on today’s investment priorities. 

5) Does your strategy rise on a special insight?

In our day, obtaining data is extremity cheap 
and processing them is also easy. But these datas 

cisi ise alınıp satılması mümkün olmayan, yönetim 
becerileri gibi özel yeteneklerdir. Bu iki üstünlük 
kaynağını başarıyla bir araya getirebilen şirketler, 
pazarda rekabet avantajı elde ederler. Tabii bu 
üstünlüklere de mutlaka dinamik olarak bakılması 
gerektiğini de sakın unutmayın. 

3) Stratejiniz nerede rekabet edeceğinizi belirleye-
biliyor mu?

Piyasayı yenmek için önce piyasanın neresi 
olduğunu iyi belirlemeniz gerekir. Segmentlere 
ayrılmış pazarda kaynaklarınızı nereye ayırdığınız 
başarınızı doğrudan doğruya belirleyecektir. Peki, 
pazarı ne kadar ayrıntılandırmanız gerekir? Çoğu 
işletme pazarı kendi organizasyon şemasına uy-
durma eğilimindedir, ancak doğru olan müm-
kün olduğunca objektif bir pazar bölümlemesini 
gerçekleştirebilmektir. Yanlış noktalara odaklanarak 
kaynaklarınızı buralara ayırmak, hızlı büyüyen böl-
geler veya ürünleri gözden kaçırmanıza, planlarınızı 
yanlış varsayımlar üzerine inşa etmenize neden 
olur. Bu nedenle şirketler “nerede” sorusunu sorabil-
meli, kaynaklarını fırsatların daha fazla olduğu seg-
mentlere doğru yönlendirebilmelidir.

4) Stratejiniz sizi trendlerin önüne geçirebiliyor mu?

Günümüz koşullarında yeni trendlerin ortaya 
çıkması artık bir kural. Ancak bazı stratejiler, 
statükoya çok daha fazla ağırlık verirler. Oysa 
büyük yenilikler veya dışsal şoklar, yeni düzenle-
meler ve teknoloji, sektörlerde büyük değişimlere 
neden olabilir. Firmaların çoğu, bu değişimler 
karlılıklarını etkileyene kadar bunları görme-
mekte ısrar eder. Oysa iyi bir stratejist, trendleri 
mutlaka ciddi olarak analiz etmelidir. Gelişen yeni 
teknolojiler oyunu nasıl değiştirecek, hangi tüketici 
davranışları değişime uğrayacak, bu değişkenlerin 
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are open to everyone and also your competitors 
and at the same time, they hold very much fac-
tors arguable validity. �at’s why, data production 
special to your company is extremity signi�cant. 
Because an early foresight can be one of the igni�-
cant competition advantages in the future. In this 
direction, working on existing datas and focusing 
the solution of the problems can make out new 
understandings. An another way is observing on 
the �eld, collecting market data, having experi-
ence from customers. �ese datas that you have 
can be source for lots of strategic spurts. 

6) Does your strategy regard the uncertainty?

�e main job of the strategy is making prudential 
selections. But the future is not clear enough and 
holds uncertainties. �e strategy regards uncer-
tainties means that it can reveal the options that 
can be faced in the future. It has four levels. In 
the �rst level, strategy presents pretty clear future 
picture. �e results of these picture are strong as 
supporting the company decisions. In the second 
level, signi�cant results can be prepared up to the 
company’s strategy is revealed. In the third level, 
the results tell us the possibilities divisionis. �e 
fourth level is completely uncertainty. �e strate-
gies neither clear as the �rst level nor completely 
uncertainty as the fourth level. Generally, they 
give results like in the second and third level. A 
good strategy also should work on prudential un-
certainty scenarios. 

7) Does your strategy balance with your commit-
ments and �exibility?

Your work commitments and �exibility are in-
versely proportional. Your commitments create 
competition advantage but the bigger commit-
ments, the less �exibility. Your strategy needs to 
balance your commitments and your �exibility. 
In the world of uncertainties, a good strategy not 
only provide you to �nd where and how to be 
competed, but also provide you to �nd when to be 
competed. Early or late commitments make your 
competition power decrease. Flexibility enable to 
the best timing between the risk and yield. 

tümü bugünkü yatırım öncelikleri üzerinde belir-
leyici olmalıdır.

5) Stratejiniz özel bir içgörü üzerinde mi yükseliyor?

Günümüzde veri elde etmek son derece ucuz ve 
bunları işlemesi de kolay. Ancak bu veriler her-
kese ve tabii rakiplerinize de açık ve aynı zaman-
da doğruluğu tartışılabilecek pek çok unsuru da 
barındırıyor. Bu nedenle şirketinize özel veri üretimi 
son derece önemli, çünkü erken bir öngörü ileride 
şirketiniz için en önemli rekabet avantajlarından 
biri olabilir. Bu doğrultuda, var olan veriler üze-
rinde çalışmak veya karşılaştığınız sorunların çözü-
mü üzerinde odaklanmak yeni kavrayışlar ortaya 
çıkartabilir. Bir diğer yol da sahada gözlem yap-
mak, pazar verisi toplamak, müşterinin gözünden 
deneyim elde etmektir. Elde ettiğiniz bu veriler bir 
çok stratejik atılım için kaynak oluşturabilir.

6) Stratejiniz belirsizliği de hesaba katıyor mu? 

Stratejinin temel görevi geleceğe yönelik seçimler 
yapmaktır. Ancak gelecek yeterince net değildir 
ve belirsizlikleri barındırır. Stratejinin belirsiz-
likleri hesaba katması, gelecekte karşı karşıya 
kalınabilecek seçeneklerin ne olduğunu ortaya ko-
yabilmesi anlamına gelir. Bunun dört düzeyi vardır. 
Birinci düzeyde strateji oldukça net bir gelecek 
resmi sunar. Bu resimden elde edilecek sonuçlar 
�rma kararlarını destekleyecek kadar sağlamdır. 
İkinci düzey, stratejinin şirketin hazırlanabileceği 
kadar belirgin, tanımlanabilir sonuçlar ortaya 
koymasıdır. Üçüncü düzeyde elde edilen sonuçlar 
bir görüş setini değil, olasılıklar dağılımını anlatır. 
Dördüncü düzey ise tam bir belirsizliktir. Stratejiler 
genellikle ne birinci düzeydeki kadar kesindirler, ne 
de dördüncü düzeydeki gibi tamamen belirsizdirler. 
Genellikle ikinci ve üçüncü düzeylerde sonuçlar 
ortaya koyarlar. İyi bir stratejinin geleceğe dönük 
belirsizlik senaryoları üzerinde de çalışması gerekir.

7) Stratejiniz taahhütlerinizle esneklik arasında bir 
denge kuruyor mu?

İş taahhütleriniz ve esneklik birbiriyle ters 
orantılıdır. Taahhütleriniz rekabet avantajı 
oluşturur, ama bu taahhütler ne kadar büyükse, 
esnekliğiniz de o kadar azalır. Stratejiniz, taahhüt-
lerinizi ve esnekliğinizi dengelemelidir. Belirsizlikler 
dünyasında iyi bir strateji, yalnız nerede ve nasıl 
rekabet edileceğini değil, ne zaman edileceğini de 
bulmanızı sağlar. Erken veya geç taahhütler rekabet 
gücünüzü azaltır. Esneklik, risk ve getiri arasındaki 
en iyi zamanlamaya olanak verir. 

8) Stratejiniz ön yargılarınızın pençesinde mi?

Her zaman piyasanın üstesinden gelebilecek bir 
stratejiniz olduğunu düşünüyorsunuz, ama belki de 
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8) Is your strategy in the grip of your prejudices?

Always you think that you have a strategy which 
can overcome the market but maybe it is not like 
this. In the business world, sometimes our brain 
can work against us while deciding. Extreme op-
timism, extreme con�dence for our own predic-
tions and skills, approval motive on our own or 
mob mentality can remove us from objectivity. 
Focusing the success samples di�erent from us 
can bely us frequently. Because every company’s 
characteristics and success factors are di�erent 
from each other. Hypothesizing as far as possible 
and developing the solutions for them can save us 
from prejudices. 

9) Do you have belief and ferman for performing 
your strategy?

�is is not only related with its own, but also do-
ing investment for practice. Lots of strategies go 
to waste during practice due to disbelief in the 
company or irresoluteness in top management. To 
establish new strategy in the company is possible 
with sharing a common purpose and gathering 
the di�erences. Top management should Show 
the ferman, determination, skill and common 
sense that give a �llip to company in the direction 
of strategic purpose. 

10) Can you convert your strategy to course of 
actions?

You need to identify where you start from and 
where you go to for implementing a new stra-
tegy. �e processes and machines are needed to 
established according to your company’s business 
model, organization mould and actualizations. 

If you have a strategy, test them with these ques-
tions. And let’s see the grades. 

In order to make you not demoralise, we add 
this,  by results of McKinsey’s research on a global 
scale with two thousand one hundred thirty-three 
uber-directors, most of companies’ strategies can 
pass less than 4 questions of this 10-question test. 
�e results of the research is, 10% of the compa-
nies can reach as 7 out of 10. 25% of companies’ 
strategies can reach 4 out of 10. 65% of the compa-
nies’ strategies (or let’s say just they think that they 
have) can reach 3 or less out of 10. 

Just think about the world’s situation!

öyle değildir. İş dünyasında karar verirken beyni-
miz bazen bize karşı da çalışabilir. Aşırı iyimser-
lik, kendi tahminlerimize ve yeteneklerimize aşırı 
güven, kendi kendimizi onaylama güdüsü veya sürü 
psikolojisi bizi objektif olmaktan uzaklaştırabilir. 
Bizden farklı başarı örneklere saplanıp kalmak da 
çoğu kez bizi yanıltır. Çünkü her şirketin özellikleri 
ve başarı faktörleri birbirinden farklıdır. Mümkün 
olduğunca çok varsayımda bulunmak ve bun-
lara göre çözümler geliştirmek bizi önyargılardan 
kurtarabilir. Olaylara yeni, dışarıdan bir göz-
le bakılmasını sağlamak veya gelecekte şimdi 
verdiğiniz kararın hatalı olduğunu hayal etmek de 
önyargılardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

9) Stratejinizi uygulayacak inancınız ve iradeniz 
var mı?

Bu, stratejinin kendisiyle doğrudan ilgili değil, an-
cak onu uygulayacak yatırımı yapmanızla ilgili. 
Pek çok strateji, uygulama sırasında şirket içindeki 
inançsızlık veya üst yönetimdeki iradesizlik nede-
niyle çöpe gider. Şirket içinde yeni stratejiyi kabul et-
tirmek, sunumlar veya sosyal ortamlar yaratmakla 
değil, ortak bir amacı paylaşmakla, farklılıkları bir 
araya getirmek ve uzlaştırmakla mümkün olur. Üst 
yönetimin de stratejik amaç doğrultusunda şirketin 
tamamını harekete geçirecek iradeyi, kararlılığı, 
sağduyu ve yeteneği göstermesi gerekir. 

10) Stratejinizi eylem planlarına dönüştürebiliyor 
musunuz?

Yeni bir stratejiyi uygulayabilmek için nereden 
başlayıp nereye gittiğinizi açıkça tanımlamanız 
gerekir. Şirketinizin iş modeli, organizasyon yapısı 
ve yapabilirliklerine göre süreçler ve mekaniz-
malar kurulmalı, sonuçlar gözlenebilir, birim-
ler hesap verebilir olmalıdır. Kaynaklarınızın da 
doğru süreçlere ve doğru kişilere gittiğinden emin 
olmalısınız.

Eğer bir stratejiniz varsa, yazımızda kısaca özetle-
meye çalıştığımız bu soruların testinden geçirin. 
Bakalım kaçından geçer not alacak... 

Moraliniz hemen bozulmasın diye şunu da ekleye-
lim, McKinsey’in küresel ölçekte 2 bin 133 üst düzey 
yöneticiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre 
şirketlerin çoğunluğunun sahip olduğu stratejiler, 
bu on soruluk testin dörtten daha az maddesinden 
geçer not alabiliyor. Araştırmanın sonuçları şöyle; 
şirketlerin yüzde 10’u bu on sorunun 7-10’undan 
geçer not alıyor. Yüzde 25’inin stratejisi bu on mad-
denin 4-6’sından geçiyor. Şirketlerin yüzde 65’inin 
stratejisi ise -veya sahip olduklarını düşündükleri 
strateji diyelim- bu soruların üç ve daha azından 
geçer not alabiliyor.

Varın dünyanın halini siz düşünün!..
 Resources / Kaynak : www.icerikfabrikasi.com
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Bu meseleyi düşünmeye ilk olarak bundan altı yedi 
ay kadar önce “Türkiye’ye Model Ülke Hangisi?” 
sorusuyla başlamıştım. O yazımda başarılı ülke 
uygulamalarının ülkemize transferi konusunun 
apayrı bir uzmanlık gerektirdiğini dile getirmiştim. 
Birden fazla parametrenin bir araya getirdiği 
sistemleri ülkemize doğrudan uyarlamak ve 
taşımak konusundaki itirazımdan bahsetmiştim.

Geçen süre zarfında İspanya, Hollanda ve 
Estonya’da çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere teknoloji geliştirme bölgelerine uzman 
arkadaşlarımla beraber bazı ziyaretlerde bu-
lundum. Bunun yanı sıra ülkemizdeki teknoloji 
geliştirme bölgelerine de gitme fırsatım oldum.

“Amerika’yı yeniden keşfetmeye ge-
rek yok” sözünü eminim birçoğumuz 

duymuşuzdur. Birçok alandaki 
uygulamalardan bahsedilirken 
diğer gelişmiş ülke modellerinin 
ülkemizde de olması gerektiğine 

vurgu yapmak için kullanılır. Ben 
de bu konuyu teknoloji girişimciliği 
açısından ele almak istiyorum. Yani 
dünyada teknogirişimcilik konusun-

da belirli bir başarı yakalayan 
ülkelerin yaptıklarını yapabilirsek 

acaba Türkiye de aynı başarıyı 
yakalayabilir mi?

I have begun to consider this issue with the ques-
tion of “Which country is the Model for Turkey?” 
six or seven months ago. In that article of mine, 
I have mentioned how the transfer of those suc-
cessful applications requires a unique know-how. 
I have elaborated on my refusal regarding the 
subject of direct transfer and implementation of 
these systems which were brought together by 
numerous parameters.

In the meantime, I have made some visits to tech-
nology development regions in Spain, Holland 
and Estonia together with my specialist friends in 
order to establish various connections. Besides, 
I also found the opportunity to visit technology 
development regions in our own country.

I am sure most of us have heard the 
saying “there is no need to re-dis-

cover America”. The phrase is used 
for emphasizing the requirement 
of the models of other developed 
countries being available in our 

country as well. I want to approach 
this subject with respect to tech-

nology entrepreneurship. That is to 
say, can Turkey be as successful if 

we can implement the strategies of 
the countries who have achieved a 
significant success in techno-initi-

ative field around the world?

Amerika’nın
Keşfi

Alper ŞAŞMAZ

The Discovery of
America
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Ülkeler ve bölgelerle ilgili izlenimimi ilerleyen za-
manlarda paylaşmış olacağım. Ama öncesinde yine 
baştaki konuya değinmek istiyorum. Ziyaret edi-
len yerlerde çok başarılı uygulamalar, start-up’lar, 
kuluçka merkezleri, teknoloji merkezleri, gelişmiş 
araştırma laboratuvarları gibi birçok farklı yapıyı 
yerinde inceledik. Avrupa teknogirişimcilik eko-
sistemiyle ülkemizi kıyaslayabilmek için çok güzel 
veri ve tecrübeye sahip olduk.

Ziyaretimizin amacı gereği o ülkelerdeki 
başarılı örneklerin ülkemizde de uygulanabilip 
uygulanamayacağı sorusunu, döndükten sonra 
tartışmaya başladık. Çözüm önerileri getirmeye 
çalıştık. Ancak o ülkelerde sistem ve yapılar gelişmiş 
olsa da ülkemizde de çok benzer denilebilecek bazı 
örneklerin mevcut olduğu sonucuna vardık. Yani 
teknoloji girişimcileri ve �rmaları için sağlanan 
destekler ve imkânlar ülkemizde de veriliyordu. 
Maddi destekler bakımından değerlendirildiğinde 
prototip aşamasında bile hibe ve teşvikler konusun-
da ileride olduğumuzu da fark ettik.

Peki, bazı teknoloji geliştirme bölgelerin-
de benzer sistemlere sahip olduğumuz halde 
teknogirişimcilik konusunda aynı başarı ülke-
mizde niçin tezahür etmiyordu? Tek bir farklılık 
kalıyordu elimizde o da insanlar farklıydı. Acaba 
en önemli neden bu muydu?

I will be sharing my views regarding the coun-
tries and the regions later on. However, I want 
to touch the initial subject again. In our visits, 
we have investigated numerous structures on the 
spot such as very successful applications, start-
ups, incubation centers, technology centers and 
advanced research laboratories. We have gained 
very bene�cial data and experience for compa-
ring the European ecosystem of techno-entrepre-
neurship to the local one. 

In line with the purpose of our visit, we have 
started to discuss the question of whether the 
successful examples in those countries can be 
implemented in our own country or not. We 
have tried to come up with solution suggestions. 
However, we have come to the conclusion that 
although the system and the structures in those 
countries are quite developed, some examples 
that can be considered very similar are available 
in our country as well. In other words, the sup-
port and the opportunities provided for techno-
logy entrepreneurs and their companies were of-
fered in our country as well. Evaluating the given 
�nancial supports, we also found out that we are 
ahead of them regarding the grants and incen-
tives that are provided even in prototype phase.

So why the same success cannot be achieved in our 
country in the �eld of techno-entrepreneurship 
although we have similar systems in some tech-
nology development regions? �ere remains only 
a single di�erence, and that is the di�erence of 
people. Could this be the most important factor?

Yes, those countries have quali�ed human re-
sources and factors triggering techno-entrepre-
neurship to produce global companies. However, 
just to make sure, now I want to ask another ques-
tion. For instance, do you think we can achieve 
the same success if we brought a techno-entre-
preneur operating in Holland to our country? 
Unfortunately, I don’t have a straight answer for 
this question. However, I do not think that it can 
bring success either. 
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Evet, o ülkelerde iyi ve nitelikli insan gücü vardı 
ve teknogirişimciliği tetikleyen unsurlarla beraber 
dünya çapında �rmalar ortaya çıkıyordu. Ama 
emin olmak için şimdi bir soru daha sormak is-
tiyorum. Örneğin Hollanda’da faaliyet gösteren 
bir teknogirişimciyi ülkemize getirilebilirsek aynı 
başarıyı burada da elde edebilir miyiz sizce? Be-
nim bu soruya net bir cevabım yok maalesef. Ama 
bunun başarıyı getirebileceğini düşünmüyorum.

Kafa karıştırdığımı biliyorum ama varmak 
istediğim nokta kısaca teknogirişimcilik eko-
sistemini etkileyen çok fazla değişkenin bulunduğu 
ve bu değişkenlerin birbirinden bağımsız neden-
lere bağımlı olduğudur. O bakımdan başarılı bir 
uygulamayı bir ülkeden başka bir ülkeye adapte et-
meyi bırakın bunu aynı ülkenin şehirleri arasında 
yapabilmek bile son derece güç bir durum. Yani her 
ülkenin kendi iç dinamiğine, insanına, kültürüne, 
eğitimine, inancına varıncaya dek bir sürü faktörü 
ayrı ayrı değerlendirip farklı çözümler üretmek ge-
rekiyor diye düşünüyorum.

Son olarak tekrar Amerika’nın keş�ne gerek yok 
sözüne dönersek eğer bu söze kesinlikle katıldığımı 
söylemek istiyorum. Ülkemizi gelişmiş ülkeler se-
viyesine yükseltmek, 2023 hede�erine inanarak 
yürümek istiyorsak şayet evet Amerika’yı yeniden 
keşfetmek gerekmiyor. Ama keşfetmemiz gereken 
bir şey var; kendimizi yani Türkiye’yi...

I am aware that it gets complicated, but my point is 
that there are too many variables a�ecting the eco-
system of techno-entrepreneurship and these vari-
ables depend on factors that are independent from 
each other. In this respect, let alone the adoption 
of a successful application from one country into 
another, it is an extremely challenging situation to 
do this between two cities. In other words, I think 
one is required to produce di�erent solutions by 
individually evaluating many factors such as the 
internal dynamics of a country, its people, culture, 
education level and belief.

Lastly, if we return to the saying of there is no 
need to re-discover America, I want to say that I 
certainly agree with this statement. If we want to 
level up with the developed countries and move 
forward believing in 2023 objectives, yes we do 
not have to re-discover America. However, there 
is something we need to discover, ourselves; in 
other words Turkey…

 Resources / Kaynak : www.icerikfabrikasi.com
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