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Sektörün değerli
temsilcileri,

Kalkışma olduğu gün iletişimin kesilmesi için    
TÜRKSAT Gölbaşı Tesisleri’ne yoğun saldırı 
yapılmış Ahmet Özsoy ve Ali Karslı şehit olmuştur. 

Cenabı Allah’tan rahmet kalanlara başsağlığı diliyoruz.

DIGITURK, DOĞAN TV VE TRT merkez binaları ve 
teknik birimlerine özellikle hasar verilmiştir. Saldırıya 
maruz kalan kurumlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi 
sunuyoruz.

TUYAD olarak kurulduğumuz günden bu yana, de-
mokrasiden ve milli iradeden yana olduk. Her türlü 
anti-demokratik girişim, darbe, şiddet ve baskının 
da karşısında durduk, duracağız! Demokrasinin hu-
kuksal süreçlerle devam etmesi ve laik Cumhuriyet’in 
korunması umudunu taşıyoruz. Her ne olursa olsun 
tüm koşullarda demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve 
yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Şimdi birlik beraberliğin olduğu, sen ben ayrımlarının 
sona erdiği ve Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında  
kayıtsız şartsız toplanma zamanıdır.

Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İşlerimize 
daha sıkı sarılmalıyız, yaşananları unutmadan her sek-
tör kendi etrafında kümelenerek başarıya daha çok 
kenetlenmelidir.  Bizler de elektronik sektörü olarak 
ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunmalıyız. 

Milletin iradesi demokrasinin temelidir. Türkiye Cum-
huriyeti her daim Demokrasi ile yönetilecektir.  De-
mokrasi hiçbir müdahaleyi kabul edemez. 

Sağduyulu ve daha anlayışlı bir o kadar da dikkatli 
olmalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız. 

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 

15 Temmuz Cuma akşamı ülkemiz 
büyük bir imtihandan geçmiştir. 

Demokrasinin ülkemizde var 
ve vazgeçilmez olduğunu canı 

pahasına ortaya koyan milletimiz 
tüm dünyaya göstermiştir.
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TUYAD Üyeleri 
İftarda Buluştu...

Gelenekselleşen TUYAD iftar yemeği sek-
törü buluşturdu. Üyelerimizin yoğun ilgi 
gösterdiği iftar yemeği 24 Haziran’da    
Radisson Blu Şişli’de gerçekleştirildi. TUYAD 
tarafından programa katılanlara günün 
anısına üzerlerinde isimlerinin yazdığı  kalem 
seti hediye edildi. 

Türkiye’nin önde 
gelen  elektronik ve 

uydu teknolojileri 
firmalarının  temsilcile-

rinin katıldığı iftarda 
keyifli anlar yaşandı.
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tion)”  gibi birçok yenilikçi ve dinamik 
kavramlar getiren “Smart Cluster” 
projesinin temel amacı, dünya çapında 
büyük projelere talip olacak bir küme 
oluşturmak.

Türkiye’nin uluslararası alanda reka-
bette güçlenmesi için Bilişim Mü-
teahhidi olan ‘Entegratör’ firma-
lara ihtiyacı olduğu biliniyor ve yeni 
geliştirilen “Smart Cluster” projesi ile 
Bilişim   Müteahhitlerinin önü açılıyor. 
Kümelenme metodu rekabet üzerine 
kurulu olsa da rekabet ederken pro-
jelerde birlikte çalışma yeteneğinin 
de geliştirilmesi gerekiyor. Sektörde-
ki etkin firmalar, “Smart Cluster” 
altında toplanarak yurt dışında büyük 
projelere talip olabilecekler.

Yazılım, Bilişim, Telekomünikasyon sektöreleri 
2023 yılı için

15 Milyar Dolar
ihracat hedefi koydu

TET’ten yazılım ihracatına yeni araç: 
“Smart Cluster”

TET Yönetim Kurulu Üyesi ve TET 
Yazılım-Bilişim İhracat Komis-
yonu Başkanı Selahattin ESİM 
gerçekleştirdiği sunumda, Ekono-
mi Bakanlığı’nın UR-GE teşvikleri 
kapsamında Yazılım Yurtdışı Pazar-
lama Takımı (Tetsoft) Projesi ile 3 yıllık 
çalışmasını 2015 sonunda son derece 
başarılı bir şekilde tamamlandığını ve 
TET’in kümelenme çalışmalarını bir 
adım öteye taşımak amacıyla “Smart 
Cluster” yaklaşımını geliştirdiğini be-
lirtti.

Yazılım sektörüne “Bilişim Müteah-
hitleri”, “Birlikte Rekabet (coopeti-

Hizmet İhracatının en katma 
değerli unsurlarından olan 
Yazılım ihracatına “Smart Clus-

ter” adında yeni bir yaklaşım getiren 
TET, bilişim sektörünün geleceği için 
Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon 
Hizmetleri İhracat Stratejisi Çalıştayı’nı 
gerçekleştirerek 2023 yılı için 15 Mil-
yar Dolar ihracat hedefi belirledi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürü-
tülen 2023 Hizmet İhracatı Strate-
jisi Projesi kapsamında Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ve Elektrik Elek-
tronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği 
organizasyonuyla 2023 Ulusal Hizmet 
İhracatı Strateji Belgesi oluşturulması 
amacıyla sektör paydaşlarının katıldığı 
bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. 
23 Mart 2016 tarihinde Kültürel 
Hizmetler sektörü ile başlayan 
çalıştaylar dizisi 14 Nisan 2016 tari-
hinde yapılan Eğitim Hizmetleri sek-
törü ile devam etti. 28 Nisan 2016 
tarihinde çalıştayların üçüncüsü 
olan Bilişim, Yazılım ve Telekomüni-
kasyon Hizmetleri İhracat Stratejisi 
Çalıştayı gerçekleştirildi. Tüm sektör 
temsilcilerinin hazır bulunduğu, sek-
törün ihracat konusundaki sıkıntıları, 
çözümleri ve hedeflerinin tartışılıp or-
taya konduğu çalışma sonucunda bir 
rapor oluşturulacak. Tüm çalıştaylar 
tamamlandığında ise 2023 Ulu-
sal Hizmet İhracatı Strateji Belgesi 
hazırlanacak.

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği 
(TET), Hizmet Sektörlerinin 2023 yılı 150 milyar dolar 
ihracat hedefi doğrultusunda “2023 Ulusal Hizmet 
İhracatı Strateji Belgesi”ni oluşturuyor.



www.dijitalyasam.org 9

Smart Cluster projesinin ilk adımı Akıllı 
Şehirler

Smart Cluster projesinin ilk adımı Akıllı 
Şehir konsepti. Dünyada hızla yayılan 
Smart City, şehirde yaşayanların 
günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı 
ve verilen hizmet kalitesini artırarak 
maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. 
Bunun için ulaştırma ağları, 
altyapı hizmetleri, enerji ağları gibi 
bileşenlerin bilgi-işlem teknolojile-
rinin yoğun olarak kullanımıyla en-
tegrasyonu hedefleniyor.

Bilişim, dijital çağın en önemli sektörü

Dünyada ve ülkemizde potansiyeli-
ni hızla artıran sektörlerin başında 
gelen yazılım sektörü, ileri teknoloji 
sektörleri içerisinde değerlendiriliyor. 
Son yıllardaki hızlı gelişmesine para-
lel olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri 
iç ve dış piyasalara sunan sektör, tu-
rizmden sağlığa, tarımdan savunma 
sanayine, otomotivden tekstile, ma-
kine sektöründen elektrik elektronik 
sektörüne kadar birçok alanda sosyal 
ve ekonomik hayatı doğrudan veya 
dolaylı etkiliyor.

Yeni istihdam alanları için büyük po-
tansiyel

Yazılım sektörü diğer sektörlerle 
karşılaştırıldığında en fazla genç 
nüfusun istihdam edildiği sektör 
olarak da değerlendiriliyor. Bu açıdan 
bakıldığında yazılım sektöründeki 
gelişme aynı zamanda Türkiye’deki 
işsizlik oranının düşmesine de önemli 
bir katkı sağlama potansiyeline sahip. 

Ayrıca yazılım sektörü kadınların ve 
engellilerin istihdamında da önemli 
imkânlar sunuyor.

Dünyada ve Türkiye’de Bilişim sektörü

Bilgi Teknolojileri sektörü, dünya-
da ekonomik büyüklüğün yüzde 
2,5’ini oluşturuyor. Hemen hemen 
iletişim sektörü ile aynı büyüklükte 
olan bilişim sektörünün Türkiye’deki 
büyüklüğü 7-8 milyar dolarken 
iletişim sektörünün büyüklüğü ise 
20 milyar dolar civarında. Türkiye’de 
bilişim sektörünün büyüklüğü iletişim 
sektörünün yüzde 40’ı civarında ve 
GSMH’ye oranı da yüzde 1 mertebe-
sinde. Dolayısıyla bilişim sektörünün 
dünya ortalamasının yakalaması için 
yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potan-
siyeli söz konusu.

Bilişim harcamalarının oranı artmalı

Diğer önemli bir nokta da Türkiye’de 
bilişim harcamalarının diğer 
gelişmekte olan ülkeler gibi donanım 

ağırlıklı olması. Yazılımın dünya 
bilişim harcamaları içinde yüzde 
20 civarındayken Türkiye’de ha-
len yüzde 10 seviyesinde. Yapılan 
araştırmalar farklılıklar gösterse 
de Türkiye yazılım pazarının 1 mil-
yar dolar civarında olduğu ve bu-
nun yüzde 40’ının işletim sistemleri 
ve altyapı, yüzde 10’unun bilişim 
operasyonları, güvenlik ve depolama, 
yüzde 10’unun uygulama ve içerik 
geliştirme, yüzde 15’inin iş süreçleri 
ve diğer uygulamalar, yüzde 25’inin 
de sektöre özel yazılımlar olduğunu 
söylenebilir. Bilişim sektörünün 
dünya ortalamasına gelmesi için 2,5 
kat, yazılım sektörünün de bilişim 
içindeki payının dünya ortalamasına 
ulaşması için 2 kat büyümesi 
gerektiği düşünüldüğünde, yazılım 
sektörünün dünya ortalamalarına 
gelmesi için 5 katlık bir büyüme po-
tansiyeli bulunuyor.
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kullanırken yeni iş yapılarında oluşan 
boşluklar da aynı orana sahip önemli 
bir güçlük olarak öne çıkıyor” dedi.

İnovatif konuları hayata geçirmede 
yeterince özgür olmamanın ve riskleri 
okuyabilme becerisinden yoksunluğun 
da diğer güçlükler olarak sıralandığını 
ifade eden Alev Alp Esen şunları söyle-
di: “Dijitalleşmeyi gündemine almış 
şirketlerde, inovatif konuların hayata 
geçirilebilmesi için çalışanlara gerekli 
hareket alanının bırakılması gereki-
yor. Aynı şekilde, riskleri okuyabilme 
becerisini kazandıracak eğitimler de 
önem taşıyor. Aksi durumda, yenilikçi 
yaklaşımdan uzak, gereksiz risk alan 
çalışan profili ile dijital dönüşümü 
tamamlamak zor olacaktır.”

CSC Türkiye’nin araştırmasına göre, 
dijitalleşme yolunda şirketlerin çalışan 
gelişimi için yatırım yapması gere-
ken en önemli alan yüzde 35 ile BT 
becerileri. Onu yüzde 23 ile profesyo-
nel beceriler, yüzde 18 ile veri anali-
zi becerileri ve yüzde 11 ile iletişim 
ve işbirliği becerileri takip ediyor. 
Araştırmaya katılan yöneticilere göre 
en az yatırım yapılması gereken alan-
lar yüzde 8 ile metodolojik beceriler 
ve yüzde 5 ile liderlik becerileri olarak 
dikkat çekiyor. 

Şirketlerde dijitalleşme için

ÇALIŞAN YETENEKLERİNİN
geliştirilmesi şart

CSC Türkiye Genel Müdürü Alev 
Alp Esen’in verdiği bilgilere 
göre, inovatif konuların hayata 

geçirilebilmesi için çalışanlara gerekli 
hareket alanının bırakılması gerekiyor. 

Yeni nesil BT servis ve çözümlerin-
de dünyada lider konumda bulunan 
CSC’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre, dijital dönüşüm 
projeleri çalışan yeteneklerinin 
geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Konu 
ile ilgili bilgi veren CSC Türkiye Genel 
Müdürü Alev Alp Esen, araştırmaya 
farklı sektörlerde görev yapan, 
kurumlarının BT ve yazılım satın 
almalarında direkt ya da dolaylı rol 
alan 100’e yakın yöneticinin katıldığını 
söyledi. 

Araştırmaya göre dijitalleşme yolun-
da çalışanların karşılaştığı en büyük 
güçlüğün ‘uygun becerilerin gelişimi 
ve çalışanların yeterliliği’ olduğunu 
söyleyen Esen, “Yöneticiler yüzde 
55,6 oranında çalışanların beceri ve 
yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiği 
görüşünde birleşiyor. Yöneticiler, yeni 
teknolojilerden tam olarak yarar-
lanabilmek için gereken becerilerin 
gelişimindeki kısıtlamaların ise yüzde 
46 ile ikinci sırada bulunduğunu ifade 
ediyor. İş ortaklarının inovasyonlarını 

CSC Türkiye’nin gerçekleştirdiği dijitalleşme 
araştırmasına göre, şirket yöneticileri yüzde 55’i 
aşkın oranda, çalışanların beceri ve yeterliliklerinin 
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. 

“Dijitalleşmeyi gündemine 
almış şirketlerde, inovatif 
konuların hayata geçirile-

bilmesi için çalışanlara 
gerekli hareket alanının 

bırakılması gerekiyor. Aynı 
şekilde, riskleri okuyabilme 

becerisini kazandıracak 
eğitimler de önem taşıyor. 

Aksi durumda, yenilikçi 
yaklaşımdan uzak, ge-
reksiz risk alan çalışan 

profili ile dijital dönüşümü          
tamamlamak zor olacaktır.”
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yete geçti. Uydu; ulusal yayın yapan TV 
ve radyoların kalitesini arttırılmasına, 
internetin yaygın  kullanılmasına, canlı 
yayın hizmetlerinin sağlanmasına 
büyük katkı sağladı.

Ülkedeki tüm uydu sistemlerinin 
değişmesi ve yenilenmesi için 
çalışmalar başlatılmıştır. Sektör için 
büyük bir potansiyel teşkil eden bu 
atılım fuara katılan firmalar için de  
yeni iş bağlantıları için önem arz et-
mektedir.

Turkmentel 2016 Fuarı ile eş zamanlı 
düzenlenen ‘’Türkmenistan ve Dünya 
Telekomünikasyon Konferansı‘’nı 
fuar katılımcıları yakından izleye-
bilir, konuşmacı olarak katılım 
sağlayabilirler.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 
desteklenen fuara  katılan firmalar 
%50 devlet  desteğinden de faydala-
nabilirler.

Uluslararası fuar tecrübesine sahip 
NET ORGANİZASYON  Türkmenistan’da 
İnşaat, Enerji, Petrol ve Doğalgaz, Mo-
bilya, Telekomünikasyon ve birçok sek-
törde fuarlar düzenlemektedir.

TURKMENTEL 2016   Fuarı’nda katılım 
hizmetlerinden  Stant, Nakliye, Teşvik, 
Turizm ve Vize işlemleri Net Organi-
zasyon tarafından yürütülmektedir. 
Detaylı bilgi için;  

Aykut AZAK:                                                                                                        
aykut@netorganizasyon.com       
0212 272 61 62. 

TURKMENTEL 2016
yeni fırsatlar sunuyor!

Turkmentel 2016; 10. Uluslararası 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri,  
Uydu İletişimi, Yayıncılık, Kab-

lo  ve TV Sektör Fuarı Türkmenistan 
Haberleşme Bakanlığı ve Türkmenis-
tan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
desteklenmektedir. Fuarda; BT Altyapı 
ve Hizmetleri, Cihaz ve  Aksesuar-
lar, Dijital İş Çözümleri, Ev Elektroniği 
Ürünleri, IT Hizmetleri, ECM & Giriş 
ve Çıkış Çözümleri, ERP&Veri Analizi, 
Uydu Sistemleri ve Teknolojileri, Web 
ve Mobil, İletişim ve Ağlar  vb. konu 
başlıklarında ürün ve hizmetler ser-
gilenecektir.

2015 ylında; Türkmenistan, Türkiye, 
Kazakistan, Fransa, Rusya, Katar, Al-
manya dahil olmak üzere  18 ülkeden 
146 katılımcının bir araya geldiği fuar  
ziyaretçi ve katılımcılardan büyük 
beğeni toplamıştır.

YENİ PROJELER SİZLERİ BEKLİYOR…

Türkmenistan %10’u aşan büyüme 
hızıyla dünyanın en hızlı büyüyen ül-
kelerinden biridir. Milyar dolarlık inşaat 
ve altyapı projeleri ile tüm dünya için 
önemli bir pazar konumundadır. Pet-
rol ve Doğalgaz, Telekomünikasyon, 
İnşaat, Enerji, Sağlık vb. birçok temel 
sektörde fırsatlar sunan bir ülkedir.                  
V. Asya Oyunları çerçevesinde yatırımlar 
gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında  
stadyumlar, spor merkezleri ve olimpi-
yat şehri yer almaktadır. 

2015 yılında Türkmenistan’ın ilk 
haberleşme uydusu ‘’TURKMEN 
ALEM 52’E’’ uzaya fırlatıldı ve faali-

Turkmentel 2016 Fuarı bu yıl 14 - 16 Eylül 2016  tarihleri 
arasında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 10.kez 
düzenlenecektir. Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı 
fuar 3 gün boyunca ziyaret edilebilecektir. 

Ülkedeki tüm uydu sistem-
lerinin değişmesi ve ye-

nilenmesi için çalışmalar 
başlatılmıştır. Sektör 

için büyük bir potansiyel 
teşkil eden bu atılım fuara 

katılan firmalar için de  
yeni iş bağlantıları için de 

önem arz etmektedir. 

ADVERTORIAL



www.dijitalyasam.org 13



14 DİJİTAL YAŞAM

ARAŞTIRMA

olmaları bir yana BT dönüşümü ko-
nusunda yeterli adımları atmada 
zorlandıklarını gözlemledik. Oysa BT 
dönüşümünü sağlayan müşteriler, 
sadece ciddi maliyet tasarrufları 
tecrübe etmekle kalmıyor, diji-
tal iş süreçleriyle ilgili hedeflerine 
yönelik olarak en büyük ilerlemeyi 
gerçekleştiriyorlar. Günümüzde tüm 
endüstrilerde önemli bir dönüşüm 
yaşanmasının zorunluluk haline 
geldiği görülüyor. Örneğin üretim 
şirketleri artık akıllı cihazlar üreti-
yorlar, yeni nesil hizmet şirketleri 
ise müşteri deneyimi yaratıyorlar. 
Hatta kamu kuruluşlarında verilen 
hizmetlerde dahi önemli değişiklikler 
göze çarpıyor.”

EMC Corporation ve VMware’in 
birlikte hazırladığı BT 
dönüşümüne ilişkin ortak bir 

durum raporu yayınlandı. Rapor, di-
jital iş süreçlerini geliştirmek üzere 
BT dönüşümü için girişimleri bulunan 
dünya çapında 660’ı aşkın EMC ve 
VMware müşterisine ilişkin analizleri 
içeriyor. Anket yöntemine dayanan bir 
araştırmadan çok daha isabetli sonuç-
lar içeren rapor, EMC BT Dönüşümü 
ve VMware Süreç Hızlandırma 
çalışmalarına katılan şirketlerin 
kısa ve uzun vadeli BT dönüşüm 
girişimlerindeki açıklarının, kaydedilen 
ilerlemelerinin ve hedeflerinin bir ana-
lizini sunuyor.

EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dum-
lu, ortaya çıkan sonuçlar hakkında şu 
yorumda bulundu:

“Hem EMC hem de VMware’deki 
müşterilerimizin, özellikle de hibrit 
bulut stratejilerini şevkle benimsemiş 

EMC’nin dünya çapındaki müşterileri arasında 
yapılan araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 90’ı BT 
dönüşümüne ihtiyaç duyduğunu belirtirken, yüzde 
55’i bu konuda çalışmaları olmadığını kabul etti.

Kurumlarının daha hızlı yazılım 
geliştirmesini sağlamak için 

platform servisinin otomas-
yonunu gerçekleştirmek iste-

diklerini belirtmekle beraber, 
katılımcıların %80’inden fazlası 

ölçeklendirilebilir, bağımsız 
altyapılı uygulama sistem-

lerinin eksik olduğunu söyledi. 
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Dönüşüm Çalışmaları

Yapılan araştırmaya göre şirketlerin 
çoğu, yer aldıkları coğrafya ve sek-
tör fark etmeksizin, BT’yi müşteri 
odaklı bir işletme gibi yürütmek için 
BT hizmetlerine yönelik stratejilerini 
geliştirmek istediklerini belirtti. 

İşletmelerin %90’ı yönetsel ve iş alanı 
destekli bir BT dönüşüm stratejisine ve 
yol haritasına sahip olmanın önemine 
işaret ederken; bunların yarısından 
fazlası (%55), belgelendirilmiş bir 
çalışmalarının olmadığını kabul etti. 

%80’i ise hizmetleri self-servis bir 
portal ile iş odaklı bir katalogda 
standartlaştırmak ve otomasyonu 
arttırarak şu alanlardaki BT hizmetini 
geliştirmek istediklerini bildirdi:

Kaynak Tedariği: Katılımcıların %77’si 
altyapı kaynaklarını bir günden az 
ya da gerektiği kadar kısa bir sürede 
tedarik etmek istediklerini dile ge-
tirirken; bunların yarısından fazlası 
bu işlemin 1 ila 4 hafta arasında 
sürdüğünü bildirdi. 

Finansal Yönetim: Ankete katılanların 
%87’si, yıllık ödeneğe dayalı ya 
da proje başına geri ödemeye bel 
bağlarken; sadece %5’i tüketilen 
hizmetler için işi ilan edilen fiyata 
faturalandırabildiklerini belirtti. 

Ölçüm: Kuruluşların %88’i her iş biri-
minin tükettiği kaynakları takip edebil-

dikleri bir otomasyon kullanacak du-
ruma gelmeyi istediğini kaydederken; 
%70’i ise iş süreçlerinde BT kaynak 
tüketimini takip etme konusunda 
açıkları olduğunu açıkladı.

Bulut Altyapısı: Stratejik bir Platform 
Belirleme

Katılımcılar, BT organizasyonlarının 
harici servis sağlayıcılarla maliyet 
açısından daha iyi rekabet edebilir 
hale gelmesini ve uygun maliyetler için 
hibrit bulut yapılarını sanallaştırmaya 
ve standart hale getirip geliştirmeye 
çabaladıklarını belirtti. Şirketlerin 
çoğunluğu, gelecek 18-24 ay içinde 
üretim uygulamaları için hibrit bulut 
yapılarına sahip olmak istediklerini 
ifade ederken; %90’ı değerlendirme 
ya da sistemin çalıştığını kanıtlama 
(POC - proof-of-concept) aşamasında 
olduklarını açıkladı.

Sanallaştırma konusunda ise 
neredeyse her katılımcı şirket 
tarafından program, depolama ve 
uygulama sanallaştırılmasında %80 
ila %100 oranına ulaşılmak istendiğini 
ifade etti.

Uygulamalar: Daha Hızlı ve Güçlü 
Geliştirme

Kurumlarının daha hızlı yazılım 
geliştirmesini sağlamak için plat-
form servisinin otomasyonunu 
gerçekleştirmek istediklerini be-
lirtmekle beraber, katılımcıların 
%80’inden fazlası ölçeklendirilebilir, 
bağımsız altyapılı uygulama sistem-
lerinin eksik olduğunu söyledi. Yüzde 
68’i ise şirketlerinin yeni bir uygu-
lama geliştirme sürecini 6 ila 12 ayda 
tamamladığını kaydederken; pek 
çoğu, bu süreyi birkaç haftaya in-
dirmek istediklerini belirtti.

Yapılan araştırmaya 
göre şirketlerin çoğu, 

yer aldıkları coğrafya ve 
sektör fark etmeksizin, 
BT’yi müşteri odaklı bir 

işletme gibi yürütmek için 
BT hizmetlerine yönelik 
stratejilerini geliştirmek 

istediklerini belirtti. 
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Tüketici algı ve yönelimlerinin değişimi ile birlik-
te, bugünün iş modellerinde de büyük ve hızlı bir 
dönüşüm yaşanmakta. Bu dönüşüm sonucu küresel 
bir köy konumuna gelen dünyamızda yoğun bir bilgi 
alışverişi gerçekleşmektedir. 

Trodio
Ünal İŞLER

TELEVİZYONLAR

vazgeçemediğimiz
eğlence merkezlerimiz:

alırsak, 1950’lerle beraber dünyada 
yoğunluk kazanan televizyon izleme 
alışkanlığımızda bu yüzyıl içinde de 
vazgeçmeyecek gibi görünüyoruz. 

Öte yandan toplu yerleşim birimlerine 
olan talep son 20 yılda hiç olmadığı 
kadar büyük artış gösterdi. Son 50 
yılda dünya nüfusunun iki katından 
fazla büyüme göstermesi, bizi kısıtlı 
kaynaklarla daha dar bir alan içinde 
beraber yaşamaya iten güç oldu. Ve 
toplu yaşam birimlerine gösterilen 
yoğun ilginin bir uzantısı olarak tele-
vizyon yayınlarına erişim biçimimizde 
değişim gösterdi. Bu değişimin kalbin-
de yatan dinamik ise tek bir kelime 
olarak literatürde yerini aldı; Headend!

SMATV HEADEND SİSTEMLER

SMATV Headend genel bir ifade ile; 
toplum yaşam birimlerinde uydu 
yayınlarını bir merkezden gelen kab-
lolarla abonelere ulaştıran ve her abo-
nenin ayrı bir TV yayın sistemine sa-
hip olmadan kusursuz bir televizyon 
izleme deneyimi yaşamasını sağlayan 
sistemler olarak adlandırılabilir. Her 
bir dairenin ısınması için ayrı bir 
çözüm arayışına gitmesine doğalgaz 
ve merkezi ısınma sayesinde günü-
müzde gerek olmadığı gibi, Head-
end sistemlerle de her abonenin 
kendi çanak antenini kurması veya 

İnsan sesinden daha fazla radyo 
frekansıyla çarpıştığımız bu 
yeni küresel düzen içerisinde; 

işleyebildiğimizden daha fazla veri-
ye ve kullanabileceğimizden daha 
fazla ürüne sahibiz. Yani post-
apokaliptik bir gelecek portresinin 
gerçekleşmesinden bir adım önceki 
anları yaşıyoruz bugünden. Elbette 
ki etrafımızı çevreleyen teknoloji-
lerde meydana gelen değişim; ürün 
ve marka odaklı rekabeti arttırmakla 
kalmayıp, bu ürünlerin nihai 
kullanıcıların hayatlarında kolaylık 
sağlama misyonunu da zorunlu kılıyor.

Kitlesel iletişim araç çeşitlerindeki 
artışa ve mobil teknolojilerin önle-
nemez yükselişine rağmen oturma 
odalarımızın eğlence merkezi olan 
televizyonlar, hayatımızdaki vazgeçil-
mez yerini hâlâ korumakta. Küre-
sel olarak televizyon izleme istatis-
tiklerine bakarsak;

Günlük ortalama televizyon izleme 
süresi: 5 saat
Ortalama bir yaşam ömründe toplam 
televizyon izleme süresi: 9 yıl

Sadece bu iki rakam bile televizyonların 
hayatımızdaki rolünü göstermekte. 
Bugün internet tabanlı platformların 
bile televizyon hizmeti vermek için 
birbiri ile yarıştığını da göz önüne 

Headend sistemler, diğer 
elektronik cihazlardan farklı 

olarak yaşam ömrü boyunca 
kesintisiz olarak çalışır du-

rumda olmak zorundadır. Çok 
aboneye hizmet vermesinden 

dolayı arıza oranının profes-
yonel standartlarda çok 

düşük olması gerekir. 
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kablolama ile uğraşmasına da ge-
rek yoktur. Ayrıca Headend sistemler 
sayesinde yayınların ilave bir cihaza 
ihtiyaç duyulmadan tüm odalardan 
aynı anda izlenebilmesi de, günümüz-
de bir dairede birden fazla televizyon 
olduğunu düşünürsek büyük bir avan-
taj olarak görülmelidir.

Headend sistemler, diğer elektronik 
cihazlardan farklı olarak yaşam ömrü 
boyunca kesintisiz olarak çalışır du-
rumda olmak zorundadır. Çok abo-
neye hizmet vermesinden dolayı arıza 
oranının profesyonel standartlarda 
çok düşük olması gerekir. Bu durum 
pazarın altyapısına ve şartlarına uy-
gun sistem kullanımını gerektirir. 
Doğru sistem ve ürün tercihinde 
uygulamacı ve kullanıcılar şu faktörleri 
göz önünde bulundurmalıdır;

w Çalışma sıcaklığına karşı direnç! 
w Şebeke gerilimindeki değişikliklerden 
etkilenmeyen güç kaynağı! 
w Elektrik kesintilerinden etkilenme-
den devreye girme! 
w Ortam şartlarındaki değişikliklere 
uyum (tolerans)! 
w Hızlı ve yerinde, yedek parça ve ser-
vis olanağı! 

teknolojinin sunduğu bu değerlerden 
en yüksek verimle faydalanabilmek 
için seçilecek sistemin taşıması ge-
reken özelliklerin sorgulanması ge-
rekmektedir. Bu nedenle özellikle; 
bugünün ve geleceğin HD kanallarına 
uyumluluk, farklı uyduların kanal 
dağılımı doğrultusunda bağımsız pa-
ket oluşturup kapasite ve maliyet op-
timizasyonu gerçekleştirme (REMUX), 
merkezden kanal sıralama (LCN), uydu 
yayın platformların şifreli kanallarını 
çözebilme gibi birçok özellik dikkate 
alınmalıdır. 

Bu özellikler; kapasite, verimlilik, içe-
rik, kullanım alanı ve gelecekteki ihti-
yaçlara cevap verebilmenin dışında, 
sistemin nihai maliyetini optimize 
etmek ve yıllarca sorunsuz olarak kul-
lanabilme açısından büyük önem taşır. 

Ayrıca Dijital Headend sistemlerin-
den faydalanabilmek için kanalların 
izleneceği tüm televizyonları dijital 
yayınları alabilme özelliğinin olması 
gerekir. Aksi takdirde ek bir cihaz 
kullanılması (set-top box) gereke-
cektir. Bu noktada bir iyi haber olarak 
belirtmek gerekir ki; son birkaç yıldır 
üretilmekte olan tüm televizyon-
larda analog yayınların yanı sıra, di-
jital kablo ve dijital karasal yayınları 
alabilmelerini sağlayan özellikler de 
bulunmaktadır.

Her teknolojik konsept gibi Head-
end sistemlerin de sunduğu içerik ve 
kullanım biçimine göre farklı çeşitleri 
bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın 
ikisi olan Analog Headend ve Dijital 
Headend sistemlerin temel özellikleri 
ve öne çıkan fonksiyonlarına bakarak, 
hem bu sistemleri daha yakından 
tanımış hem de doğru sistem seçimi 
konusundan bilgi sahibi olmuş oluruz.

ANALOG HEADEND SİSTEMLERİ

Tüm toplu TV erişiminin uygulandığı 
yerlerde, eski-yeni bütün 
televizyonların ek cihaz/çevi-
rici vb. olmadan tüm noktalardan 
erişebileceği yayın sistemidir. Bu 
nedenle açık olarak yayınlanan, başta 
ulusal kanallar olmak üzere, izleyi-
ci profiline uygun olarak genel kabul 
gören TV yayınlarının verildiği yayın 
formatıdır. Tüm TV alıcılarında dijital 
dönüşüm tamamlanıncaya ve “kara-
sal dijital yayınların” yaygınlaşması 
sonrasında “karasal analog yayınların” 
sonlanmasına kadar bu temel yayın 
standardı önemini koruyacaktır. 

DİJİTAL HEADEND SİSTEMLERİ

Dijital sistem; yüksek kanal kapasi-
tesi, üstün görüntü ve ses kalitesi gibi 
sağladığı faydalar ile teknolojik bir 
sıçrama olarak görülmektedir. Ancak 
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Artık uzun zamandır hayatı ışık hızında yaşıyoruz, 
tüketiyoruz, görüyor ve unutuyoruz.  Bu yazı 
hafızadan kağıda dökülmüş keskinliği ve detayları ko-
nusunda iddası olmayan ancak kısa bir soluklanmayla 
geriye bakıp nereden geldik nerelere gidiyoruz soru-
suna basit ve bireysel bir cevap vermek, belki de daha 
fazla soruyu tetiklemek üzre kaleme alınmıştır. Not 
edeyim, bireysel ve hafıza kaynaklı bir içeriktir. ‘Az 
gittik uz gittik dere tepe düz gittik, döndük baktık bir 
arpa boyu yol gitmişiz‘in bir tezahürü. 

Eutelsat
Ömer KARATAŞ

DEĞİŞİYOR!
yukarıda işler

üretici, işletici sektörel firmaları duy-
maya başladığımız günlerden bugüne 
40 yıl geçti.

Yedi düvelle telefonlaşırken, üze-
rinden 15 telefon kanalı geçen 32m 
çaplı, 270 ton ağırlıklı yer istasyonunu 
kullanarak Amerika, Afrika, Avrupa ile 
alo demenin üzreinden 30 yıl geçti.

‘Oldu mu hanııım?…’ diye çatılardan 
aşağı seslenirken , çubuk antenlerden 
uydu antenlere geçişi başlattığımız, 
siyah beyaz da olsa TRT yayınlarını 
uydudan almaya başladığımız gün-
lerden bugüne 29 yıl geçti.

TRT’nin karasal şebekesini kurmak ve 
yaygınlaştırmak ciddi bir servet ve in-
san gücü gerektirirken, aynı yaygınlığıa 
ve daha fazlasına ‘an’ itibariyle 
kavuşturan uydu sisteminin özel 
televizyonlar tarafından kullanılması 
ve Eutelsat F1, F2 uydu isimlerini bi-
reysel olarak kelime dağarcığımıza 
eklediğimiz günlerin üzrerinden 26 yıl 
geçti.

İngiliz bilim kurgu yazarı ve mucit Art- 
hur Clarke’ın  teknolojinin sadece 
T’si ortalıkta gezerken matematiğin  

insanlığın tarihi kadar derinliğinden, 
insanın ufkunu aşan zenginliğine 
odaklanarak ortaya koyduğu ‘Uydu 
İletilşim Sistemi ‘ önerisinin üzerinden 
70 yıl geçti. 

Biz bu kelimeyi telaffuz edenleri yerin 
dibine gönderirken, Türkçesi ‘yoldaş’ 
olarak anlamlandırılan ve uzaydaki 
teknolojik yarışı tetikleyen Sputnik1 
uydusunun Ruslar tarafından atmos-
fer dışına gönderilmesi üzerinden 59 
yıl geçti.

Atasözü bize ait ‘Erken kalkan yol 
alır….’ ama  adı bu anlamı  taşıyan ‘Early 
Bird’  haberleşme uydusu  Amerikalılar 
tarafından Arthur Clarke’ın matema-
tiksel modellemesini yaptığı ‘geo-
senkron’ yörüngeye yerleştirilmesi 
üzerinden 50 yıl geçti. 

Intelsat, Eutelsat, Comsat, Panamsat, 
Loral,  Hughes, Aerospatiale ,Astra ve 
buna benzer ‘sat’ lı, ‘sat’ sız yüzlerce 

Uydu sektöründe AVM 
(Mega Alışveriş Merkezleri) 

ölçeğine geçiliyor. Bakkallar 
dikkat etmeli.  
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Gurbette olmanın dayanılmaz ayrılık 
acısı ile memlektten haber almanın  
adresine ulaşması aylar süren mek-
tuplara bel bağlamanın alternatifi 
olan, dilimizle, sözümüzle gurbet elde 
adlarını bildiklerimizi seyrettiren TRT 
INT yayınını Eutelsat F1 uydusu üze-
rinden Avrupa’ya gönderişimizin üze-
rinden 24 yıl geçti.

Birincisini yarı yolda talihsizliğe kur-
ban ettikten sonra ikincisini büyük bir 
sevinçle adresine gönderdiğimiz ve 
‘Milli Filo’nun ilk temsilcisi Turksat 1B 
uydusunu 42 derecedeki yörüngesine 
yerleştirdiğimiz günn üzerinden 22 yıl 
geçti.  

Uzak haberleşmede teleksten, fax  
ve bilgisayarlara geçişin yaşandığı  
süreçte bankaların, çok şubeli 
firmaların, eğitim kurumlarının data 
haberleşmelerini sağlayan karasal hat 
için aylar, yıllarca kuyruk oluşturup, 
sıra beklediği günlerde VSAT termi-
nalleri ile üç saat içinde haberleşme 
hizmeti sunulduğu günden bugüne 21 
yıl geçti. 

Çok kanallı yayınların bir ipe dizili 
tesbih taneleri gibi yanyana geldiği 
ve bir  uydu terminali ile her yerden 
alınabildiği, LNB, çanak, kutu, Hotbird 
gibi kelimelerin günlük hayatımıza gi-
rip, balkonlarda, duvarlarda, çatılarda 
değişik boyut ve yönde antenle-
rin  artık sürüler halinde kurulmaya 
başlandığı günlerden bugüne 17 yıl 
geçti.

sürecine öykünerek, işletmecilikten 
üretime evrilmenin gayretiyle uydu-
muzu kendimiz yapacağız ve ilk %100 
yerli uydumuzu 2014 yılında yörün-
gesinde göreceğiz politik söylemini 
gazete manşetlerine taşıdığımız gün-
den bugüne 11 yıl geçmiş.

Yanında şu da olsun bir bakalım tu-
tarsa ilerleriz düşüncesiyle, TV amaçlı 
işletilen Hotbird uydusu üzerindeki 
gerekli teknik donanımla Ka-band 
ve çift yönlü ilk internet hizmetinin 
Avrupa’da uydu üzerinden başlatıldığı 
günden bugüne 9 yıl geçti.

Karlı da olsa az-çok seçilebilen 
görüntüye alışık bir nesle, renkli ve 
cam gibi görüntünün ötesinde ‘yük-
sek kaliteli’  HD formatlı ilk futbol 
yayının Digiturk tarafından izleyici ile 
buluşmasının üzerinden 8 yıl geçti.

Hotbird üzerindeki sınırlı deneyimle,  
teknolojiyi anlamak ve geliştirmek, 
bireysel ve kurumsal pazarı anla-
mak ve geliştirmek,  geniş ölçekli 
data networkunu kurmak, işletmek 
gibi birikimin verdiği destekle %100 
data haberleşmesine hizmet ve-
recek, türünün ilk ve halen en gelişmiş 
İnternet uydusu olan  KASAT uydusu 
yörüngesinde yerini aldığı günden 
bugüne 6 yıl geçti.

Siyah-beyaz, renkli, analog, dijital, 
MPEG2, MPEG4 gibi teknolojik ve 
terminolojik süreçlerden geçen TV 
yayıncılığı daha baskın bir iddia ile 

‘Gelecek de birgün gelecek’ sloganıyla 
DVD kalitesinde görüntü, CD kali-
tesinde ses iddiasıyla, anteni küçülten, 
yüzlerce televizyon kanalını bir kutuya 
sığdıran üstelik kumandayla izleyiciyi 
seçeneğinin patron yapan Digiturk’ün 
hizmete başlamasından bugüne 16 yıl 
geçti.

Telefon hattı üzerinden çevirmeli yön-
temle ve düşmesi-kalkması ile meşhur 
1200kbps’lik hızı ile adına internet 
dediğimiz buluta yolculuğumuzu 
uydu üzerinden telefon hattının 
olmadığı mecraya da taşıyan , dışarıda 
adına ‘Opensky’ içeride ‘ skyrunner’ 
dediğimiz ilk ‘Uydudan İnternet’ hiz-
metinin verildiği  günden bugüne 16 
yıl geçti.

Kullan, öğren, taklit et, orjinalini yap, 
daha iyisini yap sosyolojik gelişim 
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çağda, Eutelsat  ve Rus RSCC’nin  batı 
Rusya coğrafyasında uydudan inter-
net hizmetini başlatalı 3 ay oldu.

KA band yeni nesil uyduların 
ispatlanmış iletme becerilerinden 
destekle, yeni uydular üzerine mi-
safir edilen yeni teknolojlerle daha 
ilerisi için testler başlatılmaktadır.  
ESA(Avrupa Uzay Ajansı)’nın E9B uy-
dusu üzerinden 600 mbps hızlı data 
transfer testleri başlatılalı 1 ay oldu.

Sahip olduğu ve olacağı uydularla 
dünya nüfusunun %90’ını kapsama 
alnına dahil etme çabasında olan 
ülkemizde yabancı uydu operatör-
lerinin ana yer istasyonlarını Türkiye 
toprakları dahilinde kurması halinde  
ancak işletme iznine sahip olacakları 
sınırlamasını getiren yeni yönetmelik 
yayımlanalı 1 ay oldu. 

Gigabit hızları destekleyen, Ter-
rabit kapasitelere sahip olacak, çoklu 
frekans, çoklu anten, çoklu ve di-
namik kapsama alanlı akıllı uyduların 
tasarıma ve siparişe girdiği zaman 
dilimi içindeyiz. Artık uydu teknolo-
jisi ve işletmeciliği dünden çok farklı 

kendisini yenileyerek 3D’den sonra 
daha hızlı giriş yapan ve gelişimini de 
hızlı götüren UHD teknolojisi ile tele-
vizyon setleri ile tanıştırdı.  Bugün 
Avrupa kupası maçlarının belli bir bölü-
münü  UHD formatında  canlı olarak 
izlerken,  uydu üzerinden ilk UHD test 
yayınını Eutelsat ile gerçekleştiren 
Digiturk’ün UHD gelecekse bizimle 
gelecek demesi üzerinden 3 yıl geçti. 

Dokunamadığımız, hacmini bilemedi-
ğimiz ama ekmek su gibi günlük 
yaşantımızdan eksik etmediğimiz 
internet denilen olguyu ‘eğitim şart’ 
düsturu kapsamında okullarımıza da 
dahil ettiğimiz, bu kapsamda 5 bin-
den fazla köy okulunu da 2 aylık gibi 
kısa bir zaman diliminde uydudan 
internetlendirdiğimiz günden bugüne 
3 yıl geçti.

KASAT Uydusu’nun vermiş olduğu 
başarılı sonuçla, modalaşma 
noktasına gelen sektörel devinimle 
artık bütün uydu operatörlerinin ge-
lecek planlarını yenilediği, KA band 
uyduyu acil sipariş listesine dahil et-
mesiyle birlikte , bir tarafında  KA band  
donanıma sahip olan Turksat 4B uy-
dusu yörüngesine yerleşeli 10 ay oldu.

Hızlı büyüme, inanılmaz sermaye biri-
kimi ile birlikte teknolojik ve hizmet 
çeşitliliğine gitmek zorunda ka-
lan büyük internet devleri, internet 
altyapısının olmadığı veya çok zayıf 
olduğu geniş ve nüfuslu coğrafyaya 
uydu üzerinden erişim imkanını 
keşfedeli, ve Facebook’un Afrika’da in-
ternet için Eutelsat ile yapmış olduğu 
iş birliği üzerinden 9 ay geçti.

Sahip olduğu katı yakıtın miktarı ve 
kullanım  ritmi ile belirlenen ve tah-
minen 12-15 yıl olan uydu ömrü, yeni 
nesil tamamı elektrik donanımlı me-
kanik yapı sayesinde ömrünü 20-30 
yıla uzatırken, türünün ilk ve başarılı 
olarak yörüngesine ulaşan E65W  uy-
dusu işletmeye gireli 5 ay oldu. 

Deneyime duyulan güven,  zamanın 
yetmediği ve beklemenin kayıp olacağı 
algısıyla rakiplerin ortak olduğu 
durumları yaşadığımız bu yeni normal 

yeni bir dönemin ve ivmenin kapılarını 
aralamakta. Klasik uydu teknolo-
jisi, hizmetinin çok çabuk geri plana 
çekileceği, fiyat ve esnekliğin pazar 
şartlarına daha uyumlu ve hizmet 
sunabilir çabukluğa erişeceği bir pa-
zarlama dönemine giriyoruz. Büyük 
ölçekli yaptırımlarla akıllı, esnek, olası 
her tür konfigurasyonu destekleyen 
günübirlik hizmet için dahi kapasite-
sini, gücünü, kapsama alanını esne-
tecek adapte edecek uydular devreye 
alınacak. Bugün klasik uyduların 34 
tanesine eşdeğer  kapasite kaynağına 
sahip olan KASAT Uydusu’ndan 5 
yıl sonrasında 34 tanesi bir uydu ile 
karşılanır olacak.  Kaç tane uydunuzun  
olduğu kriterinden ziyade kaç tane 
yeni nesil uydu ve hangi hızda pazar 
dinamiklerine cevap verebildiğiniz 
önemli olacak.  Bu ölçek söz konusu 
olduğunda pazar ölçeğiniz de oto-
matik olarak bütün dünya coğrafyası 
olmak zorunda kalacak. Yani 
uluslararası yatay  yapılanma, dikey 
iş birliği imkanları size üstün kılacak. 
Uydu sektöründe AVM (Mega Alışveriş 
Merkezleri) ölçeğine geçiliyor. Bakkal-
lar dikkat etmeli.    
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Merih Video
M.Rüştü KORKMAZ

UYDULAR
virin, şişin ucundaki plastik kısım ile 
portakalın konumu hep sabit kalır).

Clark Kuşağı (Clark Halkası):

Yukardaki portakal-örgü şişi örneğini 
daha iyi anlayabilmek için, Clark 
Halkası’nın ne olduğunu açıklamamız 
faydalı olacaktır.

Bilindiği gibi uzaydaki cisimler birbir-
lerini NEWTON yasalarına göre 
çekerler.

Bu çekme kuvveti; cisimlerin küt-
leleriyle doğru orantılı, merkezleri 
arasındaki uzaklığın karesiyle ters 
orantılıdır.

Clark Halkası; yaklaşık 265 km 
kalınlığında , ekvator düzleminde ve 
deniz seviyesinden 35 bin 786 Km 
uzakta bulunmaktadır.

Gök cisimlerinin çekim kuvvetinin 
çok az olduğu (veya dengede olduğu) 
bu bölgede, yabancı cisimler adeta 
yüzerler.

Bu bölgenin varlığını ilk fark eden       
Arthur Clark olduğu için, bu bölge 
onun ismi ile anılmaktadır.

Clark Halkası sınırları içinde yer çe-
kim kuvvetinin az olması,  bu bölgede 
daha az enerji harcayarak bir cismi 
yörüngede tutmak kolay ve ucuz 
olmaktadır.

Uydunun bulunduğu yerde (Clark 
Halkası içinde) az da olsa bir yer çe-
kimi mevcuttur. O nedenle de uydu, 
yavaş hareketlerle de olsa dünyaya 
doğru bir miktar yaklaşmaktadır. Uy-
dunun bulunduğu lokasyonu kabul 

Uydu sözcüğü, içinde 
birçok uydu tipini 
barındırır.

Doğal Uydular:

Yıldız (Güneş) etrafında dolanan gök 
cisimlerine gezegen, gezegenlerin 
etrafında dolananlara ise uydu diyoruz.

Gezegenler ve diğer doğal uydular, 
Kepler Yasası’na göre yörünge çizer ve 
hareket ederler.

Doğal uydular dışında kalan yapay uydu-
lar kısaca aşağıdaki başlıklarda anılırlar:

Alçak yörünge uyduları, GPS, 
GLONASS, GALILEO, Compass sistem-
leri, uzay istasyonları, Hubble Teles-
kopu, haberleşme uyduları, mete-
oroloji uyduları, gözlem ve gözetleme 
uyduları.

HABERLEŞME UYDULARI

Radyo, TV, telefon gibi araçların ra-
hat ve ekonomik kullanılmasını 
sağlamak üzere, haberleşme uyduları 
kullanılmaktadır.

Bu yapay uydular, ekvator düzle-
minde ve dünyamızdan yaklaşık 36 
bin kilometre uzaktaki bir yörüngeye 
oturtulmaktadır.

Yörüngeye yerleştirilen uydu, 
dünyamız ile aynı açısal hızda ve 
aynı yönde döndüğü için, dünyadaki 
bir noktaya göre uydunun konumu 
yaklaşık olarak sabit kalmaktadır.

(Bir portakal üzerine bir örgü şişi 
saplayın ve portakalı sağa sola çe-

Haberleşme uydularının 
ömrü, uydunun yörüngeye 

yerleştirilme başarısına 
bağlıdır denebilir. Bu ömür 

15-30 yıl arasında bir süre 
olabilmektedir.
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edilebilir bir seviyeden daha fazla 
değiştirmesini önlemek için aşağıdaki 
yol izlenmektedir.

Dünyaya doğru yaklaşan uydunun 
eski yerine veya bir miktar daha 
yukarısına getirilmesi için, uydunun 
roketleri kullanılmaktadır. İzin verilen 
en alt seviyeye inen uydunun roketleri 
devreye girer ve uyduyu izin verilen en 
üst noktaya getirir.

Uydunun üst ve alt noktalar arasında 
izlediği yol doğrusal bir yol olmamak-
ta, adeta bu yol 8 rakamına benze-
mektedir. 

Uydunun alt ve üst noktalara inip 
çıkması işlemi, uydunun bilgisayarına 
yüklenen bir program dahilinde oto-
matik olarak gerçekleşmektedir.

Clark Belt içine atılan uyduların 
yörüngeleri dünyaya nazaran 
durağandır (24 saatte bir tur atarlar, 
dünya ile aynı açısal hızda dönerler).

- Uydu Ömrü: 

Haberleşme uydularının ömrü, uy-
dunun yörüngeye yerleştirilme 
başarısına bağlıdır denebilir. Bu 
ömür 15-30 yıl arasında bir süre 
olabilmektedir.

Uydu, önce testlerin yapılacağı bir lo-
kasyona gönderilir, testler bitirildikten 
sonra hizmet vereceği konuma gön-
derilir.

- Uydunun Enerjisi:

Uydu cihazlarının enerjisi güneş pa-
nellerinden (veya güneşten gelen 
ısıdan elektrik enerjisi üreterek), ro-
ketlerin enerjisi ise uydunun içinde 
bulunan yakıttan temin edilir. 

Bu arada, uydunun içinde bulunan 
cihazların çalışma sıcaklığı belli li-
mitler içinde olmalıdır. Uygun şartları 
sağlamak için güneş ışınlarını yansıtan 
malzeleler kullanılır.

Uyduya gönderilen bilgiler, elek-
tromanyetik dalgalara yüklenir 
ve yine elektromanyetik dalga 
olarak geri alınır (gönderilen 
ve alınan dalgaların frekansları 
farklı yapılır, karışmayı önlemek 
için). 

Uyduya gönderilen bilgiler, 
uydu içinde bulunan cihaz-
lar tarafından güçlendirilir ve 
frekansları değiştirilerek, tekrar 
dünyamıza gönderilir.

Uyduya gönderilen bilgiler up-
link ve alınanlar ise down-link 
denen cihazlar ile yapılmaktadır.

Burada oldukça yüksek frekans-
lar seçilerek, up-link ile down-
link antenlerinin ve TVRO (sadece 
TV izleten anten sistemi) an-
tenlerinin küçük çapta olmaları 
sağlanmaktadır.

C-Band uydular için up-link 
frekansı 6 Ghz ve down-link 
frekansı 4 Ghz’dir.

Ku-band için ise up-link frekansı 
14 Ghz, down-link frekansı 11 
Ghz’dir.

Ku-band yayınlarda kullanılan 
anten çapları, C-band antenlere 
nazaran yaklaşık üç kat daha 
küçük olabilmektedir.
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RADYO
Türkiye’de

sağlayamaması nedeniyle birer ikişer 
kapanmaktadır.

Televizyonda karasal penetrasyonda  
azalma  görülürken  radyoda bu du-
rum televizyondaki kadar dramatik 
değildir. 

Bu konuda yine Avrupa ülkelerin-
deki radyo yayıncılığına  bakarsak,  
2016 yılında yayımlanan ve 21 ülkeyi 
kapsayan EBU raporundaki verilere 
göre bazı ülkelerde analog karasal 
yayınların devam ettiği bazı ülke-
lerde  ise sayısal karasal yayına yıllar 
önce geçtikleri  halde pentrasyonun 
yükselmediği görülmektedir.

Rapordan alıntı yaparak, sayısal 
karasal radyo yayını yapan Avrupa  ül-
kelerinden bir kısmı:

Danimarka  başlangıç 2002 / penet-
rasyon %46 – Almanya 2011 / %11 - 
İsviçre 1999 / %43.

İngiltere 1995 / %54 – Fransa 2014 / 
teknik kapsama %19 – Norveç 1995 / 
%60. 

Verilere baktığımızda Avrupa’da da 
sayısal karasal yayıncılığın istenen 
ölçüde yaygınlaşamadığını görmek-
teyiz.   

Ülkemizde  radyo yayıncılığında 
da televizyon yayıncılığında 
olduğu gibi karasal yayınlar 

1992 den bu yana analog olarak 
iletilmektedir.

Radyo yayıncılığı, özellikle metropol-
lerde yayın yapan çok sayıda radyo 
kuruluşu nedeniyle çeşitli sorunlarla 
karşı karşıyadır.

İstanbul ilinde  Çamlıca emisyonun-
dan yayın yapan yaklaşık 105 adet 
radyo  mucizevi şekilde 200 Khz 
aralıkla yıllardır yayınlarını sürdürme-
ye çalışmaktadır. 

Kabul edilen radyo verici frekans 
aralığı en az 300 Khz olmalıdır. Buna 
rağmen birçok bölgede interferans 
şikayetleri, diğer komşu bölgelerden 
merkeze erişen yayınlar, ilave  inter-
feranslar, kimi zaman ortaya çıkan 
intermodülasyon sorunları, yüksek 
RF gücü kullanma, yeterli kapsamanın 
yapılamayışı ve  işletme giderlerinin 
yanı sıra radyo dinlemenin her geçen 
gün azalması da  bu sorunlara ilave 
edilebilir.

Bunların sonucu olarak radyo 
yayıncılığı her geçen gün zorlukla 
yapılır hale gelmektedir. Özellikle 
yerel radyo kuruluşları yeterli geliri 

Sayısal karasal TV 
yayıncılığında  teknik ter-
cih  belliyken, radyoda bu 
durum biraz daha karışık 
bir hal almaktadır. Kısaca 

DAB+ / DRM / HD  Radyo  
olarak 3 Teknolojinin 

kullanıldığını görüyoruz. 

Yayıncılığı

Kanal 7
Muzaffer ŞAFAK
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Peki hangisini seçmeliyiz? Hangi radyo 
tekniği  ülkemiz için yararlı olacak? 

Sayısal karasal TV yayıncılığında  
teknik tercih  belliyken, radyoda 
bu durum biraz daha karışık bir hal 
almaktadır. Kısaca DAB+/DRM/
HD Radyo olarak üç teknolojinin 
kullanıldığını görüyoruz. 

Ratem, bu konuda İstanbul’da 
geçtiğimiz aylarda bir çalıştay yaptı. 
Yurt dışından davet  edilen 3 teknolo-
jinin yetkilileri konuyu detayları ile 
anlattı. 

Çalıştay sonunda  radyo sektöründe 
görev yapan üst düzey teknik yet-
kililerinin  katıldığı toplantıda  teknik  
değerlendirmeler yapılmıştır.

Sonuçları tam net olmamakla birlikte 
radyo kuruluşları  DAB+’ın  Avrupa’da 
yaygın kullanılması nedeniyle  tercih 
edebileceklerini dile getirmişlerdir. 

Bu konuda Ratem birkaç toplantı daha 
yapacaktır.

Sonuç olarak  bu konuda son sözü 
RTÜK söyleyecektir.

Sayısal karasal yayında seçilecek 
radyo  teknolojisinin  önemli olduğu,

Avrupa’da  çeşitli sebeplerle yeterli 
uygulama alanı bulamamış olan HD 
radyo tekniğinin yanı sıra yine oldukça 
yaygın olan DAB+   iyi incelenmesi ge-
rekecektir.

Sayısal karasal radyo yayınına 
başlanmasıyla radyo yayıncı sayısının 
artacağı yayın kalitesinin yükseleceği 
interferansların neredeyse olmayacağı 
söylenebilir.

Ancak, sektördeki mali sıkıntılar, 
işletme giderleri, yıllık  frekans kira 
bedelleri, radyo sektörüne girecek     
ilave yayıncılar, verici yatırımları, SFN 
için aylık  uydu giderleri, dinleyicinin 
satın alması gereken sayısal radyo 

alıcı fiyatları  gibi sorunlara  ilave 
olarak  radyo gelirlerinin  azalması 
zorlukla ayakta duran özellikle yerel 
radyoculuğu sıkıntıya düşürecektir.

Böyle bir durumda dinleyiciyi tercih-
te bulunmaya zorlamak   karasal 
yayınlara olan ilgisini azalabilir, hatta 
dinleyicinin  tercihini  internet üzerin-
den iletilen  çok sayıdaki  radyo 
yayınlarından yana kullanmasına se-
bep olabilir.

Sonuç olarak ülkemizde ve Avrupa’da 
yakın gelecekte karasal yayınlarla 
yüksek çözünürlüklü  ve çok sayıda 
televizyon ve radyo yayınını,  iletmek, 
izlemek ve dinlemek   akıllı telefon ve  
tabletlerin yaygınlaşması nedeniyle  
ekonomik olmaktan çıkacaktır.
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Bu değişimler, sektör bazında bir evri-
min başlangıcını işaret ediyor. Her şey 
daha karmaşık ve parça parça olacak. 
Basit ve tek bir DRM’i olan bir OTT 
hizmeti teklif etmek geçmişte ka-
lacak. Yeni DRM teknolojileri artan 
şekilde cihaz ve tarayıcıya özel olacak, 
OTT işletmeleri multi-DRM stratejileri 
geliştirmeye ihtiyaç duyacak.

Bu parçalanma devam ettikçe, çok 
sayıda DRM’i, cihazı ve tarayıcıyı yönet-
mek artan oranda zorlaşacak. Opera-
törler karmaşık ekosistemleri yönet-
meye ihtiyaç duyacak ve kaynaklarını 
etkin bir şekilde kullanmanın yollarını 
aramaları gerekecek ve kendi temel 
işleri olan en üst kalite hizmet sunma-
ya odaklanmalarını sağlamak için ken-
dilerini özgürleştirmeleri gerekecek.

Web tarayıcılarının evrimi

Sektör, DRM-korumalı içeriği 
de çalıştırabilen HTML5 web 
tarayıcılarına doğru kaydıkça Silver-
light, Adobe Flash ya da Widevine 
eklentilerine olan ihtiyaç da giderek 
ortadan kalkmaktadır.

Bu, gelişmiş hız, stabillik ve güven-
lik sağladığı için genelde pozitif 
bir durum olarak algılanmaktadır. 
Eklentiler, hackerlar için kolay giriş 

Bu süreç, Google’ın Chrome’un 
Apple Mac platformunda 
Silverlight’ı desteklemeyen bir 

versiyonunu sürmesiyle başladı. Sil-
verlight, PlayReady korumalı içeriğin 
yeniden oynatılmasını sağlayan bir 
eklentidir ve Chrome’un takip eden 
sürümünde kişisel bilgisayarlarda 
devre dışı bırakıldı.

Bu neden büyük bir mesele? Bu, 
Chrome kullanan hiçbir kullanıcının 
artık PlayReady korumalı içeriğe 
ulaşamayacak olması demek olu-
yor ve Chrome’un tarayıcı pazarının 
aslan payına sahip olduğu (bölgeye 
bağlı olarak %30 ile %50 arasında) 
düşünüldüğünde de çok sayıda 
mutsuz kullanıcının ortak çıkacağı 
anlamına geliyor. 

Peki, neden kullanıcılar başka bir 
tarayıcıya geçmiyorlar? Tabii ki geçe-
bilirler, ancak kullanıcılar arzuladıkları 
içeriğe alışık oldukları şekillerde 
ulaşamadıklarında önemli sorun-
lar olabiliyor. Mesala bazı kullanıcılar 
bu değişiklikten dolayı  hizmet 
sağlayıcılarını suçlayabiliyorlar. En 
iyi ihtimalle, kullanıcılar tarayıcılarını 
değiştirmeleri gerektiğini anlayacak 
ve  en kötü durumda da operatör-
ler müşteri memnuniyetsizliğinden 
dolayı kayıplar yaşayabileceklerdir.

Web tarayıcılarında 2014’ün sonlarında 
başlayan değişimlerin devamı olarak açıkça 
görülüyor ki DRM eklentileri (DRM Plug-in) 
yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor.

Irdeto
Mutlu CERİTOĞLU

değişikliklerine bağlı
müşteri kaybından kaçınmanın yolları

Değişimler, sektör bazında 
bir evrimin başlangıcını 

işaret ediyor. Her şey 
daha karmaşık ve parça 

parça olacak. Basit ve 
tek bir DRM’i olan bir 

OTT hizmeti teklif etmek                  
geçmişte kalacak.
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kısmının en popüler OTT video hizmeti 
olan maxdome örnek verilebilir. Max-
dome, çok çeşitli cihazlar üzerinde, 
teknoloji sayesinde tutarlı bir kullanıcı 
deneyimi sağlamayı başardı, yakın 
zamanda HTML5 ve MPEG DASH 
streaming temelli Chrome desteği de 
verebilen yeni bir stratejiye yöneldi ve 
PlayReady’nin ötesinde genişlemeye 
devam ediyor. 

Maxdome’un bu yoldaki son adımı, 
HTML5, MPEG-DASH adaptive 
streaming ve Google Widevine DRM 
kullanan Chrome tarayıcısı için bir 
çözüm geliştirmesi oldu. Maxdome, 
Orange Lab referans oynatıcısı üzeri-
ne kurulu olarak kendi HTML5 video 
oynatıcısı olan hasplayer.js’yi üretti.

Maxdome’un CTO’su Erno Hembel 
bunun üzerine yorum yaparken “Ir-
deto Multi DRM Platform sayes-
inde genişlemeye halen devam et-
tikleri yeni platformlarda HTML5 ve 
MPEG DASH stratejilerini sorunsuz 
ve düşük operasyonel karmaşıklıkla 
başardıklarını, gelecekte, pazarın 
dikte ettiği gibi daha fazla müşteri, 
tarayıcı ve DRM’e destek eklemek 
için bu yaklaşımın kullanılması ve 
de sorunları ve TCO’yu minimize 
ederken hizmetin geliştirip de-
mode olunmasının önüne geçilmesi 
gerektiğini belirtti.

Bu ve diğer deneyimlerden  bakıldı-
ğında şu net ki, DRM değişikliklerinin 
etkisi DRM güvenliğini etkilemekten 
çok daha büyük. Aslında, bu değişiklik 

noktaları olarak algılandığından, pre-
mium içeriğin korunması HTML5 
platformlarında artacak. Eklentilerin 
yüklenmesi ve güncellenmesi de zayıf 
bir kullanıcı deneyimi sağlıyor, hatta 
müşteri desteğinde operatör mali-
yetlerine yol açabiliyor. Doğruyu söy-
lemek gerekirse, kullanıcı açısından 
bakıldığında eklentiler pek de özlen-
meyecektir.

Ancak, internet tarayıcı tedarik-
çileri aynı zamanda DRM teknolo-
jisi sağlayıcıları da olduğu için her 
tarayıcı tedarikçisinin doğrudan kendi 
taratıcılarının içinde, özel DRM’leri de 
(bazen kendilerine tescilli olan) sunu-
yorlar ve sunuyor olacaklar.

Web tarayıcıları kendi platformları 
içinde özel DRM teknolojisi 
uyguladıkça ve  aynı zamanda diğer 
DRM eklentileri için destek verme-
leri de azalttıkça, kullanıcılar artık 
tarayıcılarına gömülü olmayan bir 
DRM teknolojisiyle korunan bir içeriği 
izleyemeyecek duruma geleceklerdir.

Bu OTT hizmet sağlayıcılarını nasıl et-
kileyecek?

İçerik dağıtıcılar, PC ve Mac’e vi-
deo hizmetleri dağıtan operatörler 
her bir tarayıcının kendi kullanıcıları 
tarafından kullandığı DRM formatlarını 
desteklediklerinden emin olmak 
zorunda kalacaklardir. Buna nasıl 
erişilebileceğinin bir örneği Avrupa’nın 
en büyük bağımsız medya kuruluşu 
ProSiebenSat.1 Grubu’na ait olan 
ve Avrupa’nın Almanca konuşulan 

aşağıdakileri de içermek üzere tüm 
video dağıtım ekosisteminin birçok 
bileşen ve işlevini etkileyecek:

•	 Yaygın şifrelemeyle DASH pa-
ketleme: Operatörler kullandıkları 
içerik paketlemelerini DASH ve 
CENC’i destekleyecek şekilde 
yükseltmeyi incelemek zorunda 
kalacaklar. Paketleyiciler, Multi-
DRM, CENC-yetenekli anahtar 
yönetim sistemlerine entegre  
edilmek zorunda kalacaklar.

•	 HTML5 tarayıcılarda çalışabilen 
JavaScript video oynatıcı: 
Tarayıcılar üzerinde korumalı 
içeriği oynatmak için HTML5, MSE 
ve EME eklentilerini güçlendirmek 
için operatörler JavaScript DASH 
oynatıcıları da uygulamak zorun-
da olacak. 

•	 Multi-DRM desteği: Görülen 
tarayıcı pazarı çeşitliliğinde, 
temel web tarayıcılarına hitap 
edebilmek için operatörler multi-
DRM stratejisine sahip olmalı.

•	 Migration Path (Göç Yolu): Ope-
ratörler, gelecekte de belli bir süre 
daha Legacy DRM’lerin ve dağıtım 
sistemlerini (örn. Connected TV, 
eski tarayıcı versiyonları ve eski 
cihazlar)  desteklemek zorunda 
olacaklar.

Sektör bazında değişime ayak uy-
durmak için operatörler ve hizmet 
sağlayıcılarının mevcut işleri, operasyo-
nel altyapılarıni ve gelecek ihtiyaçlarıni 
belirlemek için tam bir analiz yapmaları 
gerekmektedir.Operatorlerin mev-
cut ve gelecek icin  hedefledikleri 
platformlarına ulaşmaları için ger-
ekli olacak farklı DRM teknolojilerini 
değerlendirmeleri gerekmektedir.

Ek olarak, sürekli artarak karmaşıklaşan 
bir ekosistemi yönetmenin kaynakların 
etkin bir kullanımı mı olduğunu yok-
sa bir yandan kullanıcılarına en uy-
gun deneyimi sağlarken, karmaşıklığı 
azaltıp günden güne operasyonları 
kolaylaştıran, yeni bir teknolojiye 
geçişten etkilenmeyen bir çözüm 
yaratmanın mı daha doğru olduğunu 
da incelemeliler.
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şunları duymuşsunuzdur, ‘falanca 
yayını kırmışlar’, ‘filanca paket açılmış’. 
Burada asıl marifet hacker’da değil, 
şifreleme sistemini uygulamaya geçi-
ren mühendislere aittir. Nasıl mı?

Prensipte, kullanılan algoritma 
istenildiği kadar sağlam ve güvenilir 
olsun, anahtarlar güvenli bir şekilde 
saklanmamışsa, bu çok büyük bir 
güvenlik ihlalidir. Bununla birlikte 
kullanılan algoritma ve bu algoritmanın 
kullanım şekline bağlı olarak başka 
dikkat edilmesi gereken noktalar da 
vardır. Örneğin; WEP’in kısa süreler 
içinde kırılabiliyor olması, tasarım 
hatasından kaynaklanmaktaydı. Ki 
bakıldığında göz önünde bulunması 
gereken noktalar göz ardı edilmiş 
olduğu gözüküyor.

Konumuzla alakalı olarak da şu örneği 
verebiliriz. Geçmişte Cryptoworks 
adlı sistemde iki büyük uygulama 
hatası bulunuyordu. Birinci uygulama 
hatası, her kriptografi eğitimi almış 
birinin bilmesi gereken, Zamanlama 
Saldırılarına (Timing Attack) karşı etki-
siz olmasıydı. Bunu çok kısa bir şekilde 
şöyle anlatayım.

EMM mesajlarından yukarıda 
bahsetmiştik. Hacker’ların aklına ge-
len yöntem, bu mesajları taklit ederek 
karta, kullanıcının sahip olmadığı abo-

Geçen sayımızda incele-
meye başladığımız “Uydu 
Yayıncılığında (DVB-S/S2) 

Şifreleme Sistemleri” konusuna DVB 
Şifreleme Sistemlerine yapılabilecek 
saldırılar ve güvenlik önlemlerini ele 
alacağız.

Bunu kısaca iki alanda inceleyebiliriz.

1. Algoritma Üzerinden Yapılan 
Saldırılar

2. Uygulamaya Yönelik Saldırılar

Birinci tür saldırılar, şifrelemede 
kullanılan algoritmanın bir zayıf 
noktasını bulup Brute Force 
Attack‘dan daha etkili bir yöntem 
bulma üzerine kuruludur. Bu sebep-
ten dolayı güvenliği tescillenmiş ve 
standart olmuş (ör. AES) algoritmaları 
kullanmak gerekir. Yani kişinin kendi 
geliştirdiği (custom) bir algoritma kul-
lanmak çok da akıllıca olmayacaktır. 
Kriptografide hiçbir zaman uygu-
lamada kullanılan algoritmanın bi-
linmesi gerçek anlamda bir güven-
lik ihlali oluşturmaz. Tüm güvenlik 
uygulamada kullanılan anahtar veya 
anahtarların gizliliğine bağlıdır.

İkinci tür saldırılar, genel olarak 
şifreleme sistemi kullanılan bir 
uygulamanın kırılmasına asıl se-
bep olan saldırı yöntemidir. Mesela 

Prensipte, kullanılan       
algoritma istenildiği kadar 
sağlam ve güvenilir olsun, 

anahtarlar güvenli bir 
şekilde saklanmamışsa, 

bu çok büyük bir      
güvenlik ihlalidir.

Kızıl Elektronik
Sayit BELET 

DVB
Şifreleme Sistemleri
SALDIRILARI VE GÜVENLİĞİ
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nelik bilgilerini girmek. Önlem olarak, 
kart, bu mesajları dikkate almadan 
önce yetkili bir kuruluştan geldiğini 
anlamak açısından, mesajın içinde 
gönderilen, dijital imzayı kontrol eder, 
imza tutmuyorsa, işleme koyulmaz, 
hata kodu iletilir. Kolay anlaşılması 
bakımından diyelim ki bu imza 4 haneli 
bir rakam. Hacker önce bu iş için yazdığı 
bir yazılımla (Brute force timing at-
tack) 0000’ı deneyecektir. Uygulama, 
gelen yanıtın gecikme süresini not 
eder. Yine diyelim ki kartın (smart-
card) kendi içinde hesapladığı doğru 
imza 1234. Hacker’ın uygulaması 
0004’e geldiğinde ‘hata kodu’ farklı 
bir gecikme süresi ile yollanıyorsa, bu 
smartcard’ın yazılımını (firmware) ya-
zan arkadaşların kriptografi eğitiminin 
eksik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 
bu gecikme farkı sebebiyle imzanın 
birinci basamağındaki rakamın 4 
olduğu anlaşıldı. Hacker şimdi diğer 
basamakları da aynı şekilde kısa za-
man içinde bulup, karta istediği mü-
dahaleyi böylece yapabilir.

Diğer bir sorun da, yine kart 
yazılımındaki bir bug’dan kaynak-
lanıyordu. Bu bug sayesinde tüm 
ECM mesajalarını, ilgili kanal abonelik 
kapsamı dahilinde olmasa dahi, paket 
dahilinde gösterilip kart, ait olduğu 
yayıncı kuruluşun tüm kanallarını 
açacak hale getirilebiliyordu. Cryp-
toworks, bu gibi hatalar sebebiyle 
yayıncı kuruluşa açmış olduğu zararı 
telafi etti mi bilemiyorum ama bu işte 
zor yoldan tecrübe kazandığı kesin.

Neyse ki günümüzde uydu yayın-
cılığında bu tür acemice hatalara artık 
rastlanılmıyor.

KART PAYLAŞIMI (CARD SHARING)

DVB CSA tasarlanırken düşünülmemiş 
olan açık noktalardan faydalanılarak 
ortaya çıkarılmış bir illegal yayın 
izleme yöntemi. Prensipte çok basit. 
Çalışır durumdaki abone kartlarının 
deşifre ettiği CSA keylerinin (CW, 
Control Words) internet üzerinden 
eşzamanlı paylaşımı üzerine kurulu. 
Abone kartı, kullanıldığı orijinal ku-
tuda değil, özel yazılımlar ile farklı 
bir ortamda kullanılabiliniyorsa, bir 
sunucu üzerinden çoklu kullanıma 
açılıyor. Bu sayede ilgili sunucuya 
bağlı olan cihazlar, uzaktaki başka bir 
kullanıcının kartını kendi cihazında 
takılıymış gibi kullanıp, yayınları abo-
nelik olmadan izeleyebilir hale geliyor. 
Anahtar boyutunun veri bakımından 
kısa (16 byte, even+odd) olması da bu 
işi kolaylaştıran ayrı bir etken.

Önlem olarak 2007 yılında DVB Pro-
ject yeni bir CSA sistemini lisanslama-
ya başladı: CSA3. Yeni sistem mevcut 
güvenlik açıklarının bir çoğunu kapa-
tacak şekilde tasarlandı. Mesela AES-
128bit Key, karttan key okunmaması 
için kutu (box) tarafında ekstra kat-
man, yazılımdan çok donanıma uy-
gun olması vs. Ayrıca; Irdeto ve NDS 
bu key haberleşmeleri için donanımın 
yazılımı üzerinde kontroller yapıyor ve 
uydu üzerinden kutulara yazılım gün-
cellemeleri gönderiyor.

DVB Project ve yayıncı kuruluşlar 
günumüzde önlemler almaya ve 
gelişmeye devam etse de, bu kedi-
fare oyunu farklı bir alanda devam 
edecek diye düşünüyorum. Google’a 
Free IPTV yazınca korsanlığın ne 
boyutlara geldiğini görmek zor değil.
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Bizleri belirleyen hayat deneyimlerimizin birikimidir. 
Gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz, yaşadığımız 
her şeyin toplamı, kişiliğimizi oluşturur. Genetik 
mirasımız hayat deneyimlerimizle birleşip zaman 
içerisinde bizi oluştururlar.

Ömer YILMAZ

ruh mu ?
MARKA!

Bir alt katmanında ise sunduğu fay-
dalar vardır. Teknolojik, fonksiyonel 
üstünlükleri burada tarif edilmiştir.

Üçüncü katmanında ürünümüzün 
değerleri yatmaktadır. Çevreye karşı 
olan duyarlılıklar vb. özellikler burada 
yer alır.

Bu üç katmanın birleşimi 4. katman-
da marka kişiliğine dönüşür. Bu kat-
man ürünümüzün hedef tüketicisinin 
belirlendiği çekirdeğin zarıdır.

Ve markamızın çekirdeğinde ürünü-
müzün ruhu yatar. Tüm çevreleyen 
tabakaların toplamının, marka özünün 
yattığı bölüm buradadır.

Gelin tüketici segmentasyon yöntemi 
ile bu konuyu anlamaya çalışalım.

“A” hedef kitlesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 
kategorilerindeki tüm ürünleri tükete-

Markalar da aynıdır. Tüketicile-
rine sundukları deneyimlerin 
sonuçlarıyla, onlarla bir ilişki 

başlatırlar. Bu ilişkinin sonuçlarının 
toplamı markanın tüketici zihnindeki 
değerini oluşturur. Bu süreç favori 
ilişki noktasına taşındığında o marka 
artık sadık bir tüketiciye kavuşmuş 
demektir ve aralarındaki bağı kopar-
mak hayli zordur.

Nasıl oluyor da markalarla böyle bir 
ilişki kuruyoruz?

Bizi ne cezbediyor da bir markaya 
karşı istek duymaya başlıyoruz?

Ürün:

Fiziksel özellikleri ya da somut 
faydaları olan;

Biçimi ve özellikleri olan NESNE ya da 
HİZMET

Marka:

Bir tüketicisi olan ve “Tatmin” sağlayan 
karışım.

Kişiliği ve ruhu vardır.

Hem bir RUH hem de bir BEDEN olarak 
MARKA:

En dış çeperinde yani görülen do-
kunulabilen yüzeyinde fiziksel özel-
liklerini taşır.

Markamızın çekirdeğinde 
ürünümüzün ruhu yatar. 

Tüm çevreleyen tabakaların 
toplamının, marka özünün 

yattığı bölüm buradadır.

beden mi ?
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bilir bir gelir seviyesindedir, tüketi-
mini genelde 1 ve 2 kategorisinde 
gerçekleştirir en zorlandığı noktada 3 
kategorisine kadar tercih kullanır.

“B” hedef kitlesi ise sürekli 1 ve 2 
kategorisindeki ürünleri arzular 3-4-
5 kategorilerinde tercihini kullanır en 
fazla, 2 kategorisindeki markalara 
zor olsa da erişebilir.

“C” hedef kitlesi ise tüketimini 7-8 
ve 9 kategorisinde gerçekleştirir. 5-6 
kategorileri onun için ulaşılmak iste-
nen ama ulaşılamayan markaların 
bölgesidir.

“D” ve “E” hedef kitleleri derin 
yoksulluğa doğru giden kitlelerdir ve 
sadece 8-9 kategorilerinde tükete-
bilmektedirler.

Rekabete göre seçilmiş özel hedef 
kitlenin tanımı, temel değer vaadi; 
markanızın ruhudur.

Aynı ürünü farklı hedef guruplara sa-
tabilmek bir marka inşa sürecinin so-
nucudur. Bu karar üretim ve dağıtım 
olanaklarının analiz edilmesi sonucu 
verilir. Markaların, hedef tüketicileriyle 
en verimli ve daimi alışveriş ilişkisini 
kurmak adına, üretim ve dağıtımı 
planlaması dahilinde tüm süreçleri 
değerlendirmesi, pazarı analiz etmesi 
ve doğru segmentasyon yöntemiyle 
markasını konumlaması gerekir. Buna 
pazarlama iletişimi süreci diyoruz. 
Peki reklam bunun neresinde?

Reklam aynı ürünü daha fazla insa-
na, daha çok, daha sık ve daha fazla 
ödeyerek satmanın yollarını arayan bir 
iletişim disiplinidir.

Bunun için kullandığı yöntemlerin 
en başına bir üst segmentte “Algı 
Konumlanması” gelir. Unutmayın in-
sanlar sürekli bir fazlasını ister ve 
tüketimlerinde sürekli daha iyisine 
ulaşma arzusuyla yanıp tutuşurlar. 
Markalarsa ürün kategorisi altta 
olmasına rağmen marka algısını 
inandırıcı ikna destekleriyle bir üst 
segmentte konumlayarak ürünlerinin 
tüketicilerine sunacakları duygusal 
faydayı arttırmaya çalışırlar. Bu yön-
temle ürünün fiziksel faydasının yanı 
sıra duygusal bir tatmin sağlarlar.

Bu duygusal tatminin doğru 
hesaplanmış sonuçları markalaştırma 
sürecinin sonucu olarak aynı ürünü 
farklı hedef guruplara daha yüksek fi-
yatla satmanın anahtarıdır.

Reklam aynı ürünü daha faz-
la insana, daha çok, daha 

sık ve daha fazla ödeyerek 
satmanın yollarını arayan bir 

iletişim disiplinidir.

Kaynak: www.icerikfabrkasi.com
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“Virtual reality” (VR), “sanal gerçeklik” 
çokça duymaya başladığımız bir ifade olup, 
gerçek veya hayali bir çevreyi kopyalayan, 
kullanıcının fiziksel varlığını ve ortamını 
kullanıcı etkileşimine izin vererek simüle eden 
bir bilgisayar teknolojisidir. 

Next&Nextstar
Fikret OKŞEN

ve Android’in oynadığı rol
Sanal Gerçeklik

dolara satın alındı. Oculus Rift projesi 
başlangıçta $250,000 olarak hedefle-
di, $2.4 milyona yükseldi. Bilgisayara 
DVI ve USB yuvalarından bağlanıyor 
ve kafa hareketlerini takip ederek her 
göz için ayrılmış olan iki ekranında 3D 
görüntü ortaya çıkartıyor. 360 derece 
perspektifin yanı sıra, Full HD görüntü 
de sunuyor. 

2013 sonunda John Carmack, Ocu-
lus, Commander Keen, Wolfenstein, 
Doom  ve Quake gibi 3D oyunlar ile 
tanındı. Oculus Rift PC ile bağlantılı 
kullanım için tasarlanmıştı, bununla 
beraber Carmack, Samsung ile iş 
birliği yaparak Oculus mobil sürü-
münü geliştirdi.

Samsung giyilebilir VR platformu 
oluşturması için giyilebilir kask (göz-
lük) içine akıllı telefon iliştirdi. Kablo 
ile PC veya bir başka aygıta bağlantısız 
bir çözüm olarak, akıllı telefonun grafik 
işlemcisi sanal dünyayı oluşturmakta 
telefon ekranı, sağ ve sol göz için ge-
rekli olan iki ayrı görüntüye bölün-
mektedir. Giyilebilir kask Oculus Rift’in  
“head-tracking” modülünü içermek-
tedir.

Orjinal VR (sanal gerçeklilik) sadece 
Note 4 ile çalıştı, bunula beraber Sam-

Sanal gerçeklik yanında, üç-
boyutlu multimedya veya bilgi-
sayarda simüle edilmiş gerçeklik 

gibi ifadelerde kullanılmaktadır. Sanal 
Gerçeklik görme, dokunma, duyma ve 
koku alma hislerini içeren yapay bir 
duyumsallık yaratır.

VR (Sanal Gerçeklilik)yeni bir fikir 
olmayıp, ilk defa 1930’larda ortaya 
atılmıştı ve ilk VR sistem 1960’ların 
sonlarında kurulmuştu. 1990’larda 
Sega ve Nintendo gibi firmaların so-
nunda başarısızlıkla karşılaşmalarına 
rağmen kullanıcı seviyesinde VR oyun 
ürünleri geliştirmeye başlamasıyla 
popular oldu.

VR’nin 1990’larda başarılı 
olamamasının sebebi ile ilgili 
başarısızlık sadece işlemci gücü ile 
ilgilidir denilemez. Geriye bakıp diz 
üstü bilgisayar veya mobil telefonların 
tasarım ve boyutları 20 yıl sonra 
geldiği nokta düşünüldüğünde VR geri 
dönüşü anlaşılabilir.

2012’de Palmer Luckey’in, video 
oyunlar için duyumsal VR (sanal ger-
çeklilk) headset Kickstarter  kitle fon-
lama sitesinde başlayan projesi, ge-
reksinim duyduğu desteği topladıktan 
sonra, Facebook tarafından 2 milyar 

İnternetin hayli 
hızlanmasıyla binlerce 

alıcının donattığı küresel 
bir sayısal ağ oluşturacak. 

Gartner’a göre 2020’de 
IoT (Internet of things 

– Nesnelerin İnterneti-) 
ağlarındaki cihaz sayısı 

25 milyara ulaşacak. IoT 
tabanlı artırılmış ve sanal 
gerçeklik uygulamaları ise 

hayatımızı ele geçirecek.
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bir yorumu üzerine konumlandırılmış 
bir dijital gözlük. Burası “Virtual Rea-
lity” –“Sanal Gerçeklilik”-ve “Augmen-
ted Reality” -“Arttırılmış Gerçeklik” 
(AR)- arasına bir çizgi çekilecek yerdir.

VR ve AR benzer gibi görünse de ger-
çekte çok farklı ve farklı hedeflere 
yönelik ve nihayetinde farklı tüketici 
pazarları içindir. Arttırılmış Gerçek-
lik” (AR)‘yi bir tarafa bırakmadan, 
Epson’nın Moverio Akıllı Gözlüğü’den 
(Moverio Smart Glasses) bahsede-
biliriz. Google Glass’dan farklı olarak, 
Moverio Akıllı Gözlüğü (Move-
rio Smart Glasses)  gündelik olarak 
kullanılan bir gözlük gibi olmaya 
çalışmaz bunun yerine AR’ye (“Aug-
mented Reality” -Arttırılmış Gerçek-
lik- ) gereksinim duyacak bir amaca 
yönelik tasarlanmıştır. Fakat Google 
Glass, gibi Moverio gözlüğü de An-
droid kullanır!

İnternetin hayli hızlanmasıyla binlerce 
alıcının donattığı küresel bir sayısal ağ 
oluşturacak. Gartner’a göre 2020’de 
IoT (Internet of things – Nesnelerin 
İnterneti-) ağlarındaki cihaz sayısı 25 
milyara ulaşacak. IoT tabanlı artırılmış 
ve sanal gerçeklik uygulamaları ise 
hayatımızı ele geçirecek.

Piyasa değeri aynı yıl 70 milyar do-
lara ulaşması beklenen IoT, artırılmış 
ve sanal gerçekliğin temelini kuracak. 
Forbes’a göre 2020 için bir diğer tah-
min, 200 milyon VR başlığı satılacağı. 
Görülüyor ki, bilim-kurgu filmlerinin 
ötesine geçilecek.

sung çıkarttığı son sürümü Samsung 
Galaxy S6 ile buluşturdu. He iki Gear 
VR sürümleri ile geliştiricileri ve ilk 
meraklıları hedef aldığını ima eden “In-
novator Edition” başlığı taşımaktadır. 
Bununla birlikte John Carmack, Gear 
VR‘nin Note 5 ile gerçek bir tüketici 
düzeyinde ürün olacağını ifade etti.

Güçlenen VR pazarında diğer iki 
önemli oyuncu Sony ve Microsoft. 

2014’de Sony, Morpheus proje-
sini  PlayStation 4 için sanal ger-
çeklik kaskı olarak duyurdu. Kask, 
120 çerçeve/saniye (fps) grafik 
destek, 5.7-inch 1080p OLED ekran 
ve 100-derecegörüş alanına sa-
hip tasarımıyla 2016 Ekim ayında 
sunulacak. 

Morpheus projesinden farklı, 
Microsoft’un sanal gerçeklik gözlüğü 
HoloLens, Windows 10 ile çalışacak. 
Gear VR ‘den farklı olarak HoloLens 
yerleşik hesaplama modulü ile gele-
cek ve akıllı telefona ihtiyaç duymaya-
cak. Bir başka farklılık da OLED ekran 
kullanmayacak doğrudan kullanıcı     
gözleri önünde yerleştirilecek 
olmasıdır. HoloLens teorik olarak Ocu-
lus Rift gibi bir sanal gerçeklik gözlüğü. 
Ama aynı zamanda Google’ın Glass’ı 
gibi dijital bir gözlük. Dolayısıyla ürünü 
konumlandırmak için Oculus Rift ile 
Google Glass arasında, yeni bir tür 
dijital gözlük diyebiliriz. Tam olarak, 
kullanıcının çevresindeki objelerle ho-
logramlar (“projection/head-up dis-
play“) vasıtasıyla iletişim kurmasını 
sağlayan, hologram teknolojisinin yeni 

Android

Görebildiğimiz kadarıyla Oculus Rift 
ve Gear VR arasındaki fark gibi günü-
müzün Sanal Gerçeklilik pazarı da iki 
segmente ayrılıyor bağlantılı veya 
bağlantısız kasklar. Bağlantılı VR 
(sanal gerçeklilik) yaklaşımın avantajı, 
gerek elektriksel beslemenin gerekse 
işlemci performansının bir PC veya 
konsoldan gelmesidir. Bu makinelerde 
yüksek performansa sahip CPU’lar 
ve GPU’lar mevcuttur ve elbette pil 
ömrü gibi bir kaygıya da yer yoktur. 
Buna karşılık dezavantajı; ev içinde 
bir odada kurulu olmasıdır. Bağlantısız 
VR (sanal gerçeklilik) yaklaşımının 
avantajı tam anlamıyla taşınabilir yani 
seyyar olmasıdır.  Nereye giderseniz 
gidin sanal gerçeklik gözlüğü sizinle 
beraber olabilir ki bu daha fazla sosyal 
etkileşim anlamına gelir. 

Görülen o ki her iki pazar da beraber 
büyüyecek ve var olacak.  Sanal ger-
çeklik gözlüğü sonunda daha standart 
ve farklı cihazlar tarafından sürdürü-
lebilen nihai bir noktaya da gelecektir. 

Ve işte bu nokta Android’in önemli 
rol oynayacağı konumdur.  Gear sanal 
gerçeklik gözlüğü Android kullanılarak 
ne yapılabileceğine ilişkin mükemmel 
bir örnektir. Android, Linux tabanlı 
olduğundan işletim sistemi  “çoklu 
görev” (multitasking) özelliğine sa-
hiptir ve VR işlevlerini Windows’dan 
Bespoke işletim sistemine kadar, 
konsollarda kurulu işletim sistemleri 
performansında yerine getirme kapa-
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sitesi bulunmaktadır.  Aynı zamanda 
bir mobil işletim sistemi olmasından 
dolayı bağlantısız kullanım durumu 
için tasarlanmıştır.

Gear VR sadece bir Android VR çözü-
mü değildir. En alt seviyede Google 
Cardboard, kamuoyu dikkatini VR 
üzerine çekmeye yönelik tasarlandı. 
Google sanal gerçeklilik gözlüğü 
Cardboard’dan yapıldı ve oldukça 
ucuza satın alınabilir. Tabii ki dünya-
daki en ekonomik tasarım değildir ve 
muhtemelen uzun süreli kullanımda 
konforlu değil. Buna rağmen 
Google’ın sunduğu yaklaşık 50 uygu-
lama ile Cardboard bir hayli başarılı.  

Oculus Rift tarzı bağlantılı cihazlar 
için engel, VR oyunların, cihazların 
fiili standart haline gelmesini 
sağlayacak çoklukta pazara ver-
ilmemesi noktasındadır. Elbette 
hala bazı teknik konular da mevcut 
olsa da 1990’ların VR’si o dönemde 
ortaya çıkan rahatsız edici pek çok 
konunun üstesinden gelinmiş olarak 
geri geldi. 

Bağlantısız VR hayli farklı noktada. 
İlk olarak sanal gerçeklilik gözlüğü bir 
ana besleme kaynağına sahip değil 

başlayacak. Bu tip tecrübeleri herkes 
bir araçta veya gemide yaşamıştır. 

VR gözlük kullanıldığında da simülatör 
rahatsızlığı diye ifade edilen benzer 
bir durum olabilir. Başınızı hareket 
ettirdiğiniz beyin tarafından tespit 
ediliyor fakat gözler aynı hareketi göz-
lemlemiyor. Ya da gözler bir hareket 
tespit ediyor fakat bu fiziksel bir yer 
değiştirmeye karşılık gelmiyor. Bunlar 
pek çok insanda bir rahatsızlık hissi 
uyandırabilir. Oculus gibi VR Gözlük 
üreticileri bu problemin tamamen 
farkında ve ciddiye alıyor. Gear VR 
kendi uygulama marketinde ve uygu-
lamalarda yol hastalığı da denilen bu 
rahatsızlığa sebep olabilecekleri eti-
ketleyecek.  

Toparlayacak olursak…

VR (Sanal Gerçeklilik) için heyecan 
verici bir dönem. 1990’ların teknoloji 
ve fiyatlandırma problemleri çözülmüş 
gibi görünüyor. VR hareket izleme, 
hareket sensoru, optik, ekran ve mo-
bile grafik işlemciler gibi yeni teknolo-
jilerin arkasında itici bir güç olacaktır. 
Tek olası problem avukatların il-
gisinin artmasıyla patent haklarında 
yaşanacak çatışmalar olsa gerek.  

ve pil gerektiriyor. Bu güç tüketiminin 
daima göz önüne alınması gereken 
bir faktör olmasını sağlıyor. Diğer bir 
konu, Google Cardboard ve Gear VR 
gibi birçok bağlantısız sanal gerçeklilik 
gözlüğü mobil telefon ekranına ihti-
yaç duyar. Bu resim kalitesi, yenileme 
oranı ve çözünürlüğü etkilemekte. 

Aynı zamanda bağlantısız VR 
gözlüklerinde sanal dünyayı 
oluşturmakta olan grafik işlemci akıllı 
telefondadır. Mobil telefonlardaki 
grafik işlemciler son derece karmaşık 
donanım unsurları olarak bilinse 
de PC’lerde bulacağınız grafik kart-
lar seviyesinde kalite ve hıza sahip 
değillerdir. Zaten bir PC içindeki grafik 
kartına baktığınızda kartın boyutunu 
görebilirsiniz! 

VR gözlük geliştiricileri sınırları zorla-
makta daha büyük saniyelik görüntü 
sayısı (fps) ve daha yüksek grafik 
işlemci performansları için mobil aygıt 
üreticilerini sürekli sıkıştırmaktadırlar. 

VR gözlük geliştirmede bir diğer 
mücadele yol tutması olarak da 
tanımlayabileceğimiz rahatsızlık. 
1990’larda VR teknolojisindeki hatalar 
bu endüstri için 20 yıla mal oldu. Eğer 
bugün beklentiler karşılanamazsa VR 
gözlük tekrardan ciddiye alınması için 
bir 20 yıl daha gerekebilir. Yol tutması 
rahatsızlığı cidden dikkate alınmalı. 
İnsan beyni kandırılamayacak ka-
dar akıllı. Kulağınız bir hareket tes-
pit ettiğinde gözleriniz aynı hareketi 
algılamadığında rahatsızlık hissi 
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