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CHAIRMAN

Dear readers,

TUYAD üyeleri 2016 yılında 3,5 mil- 
yar dolarlık ihracat ve toplam 5,2 
milyarlık ciro yaptı. Son üç yılda tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tele-
komünikasyon sektörü hizmet rekabetçi 
kalitesi ile yeni pazarları oluşturmaktadır.

4.5 G hız ve uygun fiyatlı internet 
kullanımı ile, mobil cihazlar sadece tele-
fon görüşmesi değil, aynı zamanda TV 
izleme aracı haline de gelmiştir. Ülke-
mizde halen kullanılan adil kota kullanımı 
(AKK) 2017 yılında daha genişletilmekte 
ve biz 2018 yılında bu kısıtlama modeli-
nin kullanılmayacağını umuyoruz.

‘İnternet hayatımızın her yerine gir-
di’ diyenlere, geçtiğimiz yıl başlayan 

TUYAD members exported 3,5 bil-
lion dollars in 2016 and has a total 
turnover of 5.2 billion. In the last 

three years, as in the whole world, the 
telecommunication sector in our coun-
try is creating new markets with com-
petitive quality of service.

With a speed of 4.5 G and affordable 
internet usage, mobile devices have 
become not only a phone call but also 
a TV viewing device. The current use of 
fair quota (AKK) in our country is further 
expanded in 2017 and we hope that 
this restriction model will not be used 
in 2018.

I remind people who says ‘The Internet 
has come all over our lives.’ that he in-
dustry 4.o revolution, which began last 
year. Many technologies are just begin-
ning to make our business life easier 
yet. For this we have to be more con-
scious producers and consumers, edu-
cated users.

Keeping track of innovations in our 
business will ensure that we get timely 
and sufficient share from the market. 
In TUYAD training seminars, we con-
tinue to describe new markets. This 
year’s first seminar was held in Antalya 
with the title ‘Smart Hotel Systems’. In 
the seminar we have described how to 
make smart, practical and more internet 
use.

Time is the most valuable concept and 
we can solve it with the best technolo-
gy. We advise all our industry represen-
tatives to follow up the new techniques 
at trade shows.

There are three important fairs; MWC 
Mobile Fair (Barcelona), CABSAT (Dubai) 
and Satshow 2017 (Washington, D.C.). 
Participants distribute simultaneous 
publications at these fairs. It is nec-
essary to examine these on time and 
make a request about the products that 
are considered suitable.

A new board of directors will be elected 
in the general assembly to be held in 
April of TUYAD. We would like to thank 
TURKSAT, TURK TELEKOM, VESTEL, 

SUNNY, DIGITURK, DSMART, TTNET, 
NEXT & NEXTSTAR, PROFEN, NETA, 
OZAK and KAMOSONIC companies and 
representatives who are currently in of-
fice and represent the sector.

The technology supply to the MENA re-
gion will be maintained by our country 
and our industry. In the region, new op-
portunities will continue to exist in the 
coming days. A total of four new PAY 
TV platforms will begin serving in 2017, 
one in the MENA region. This and the 
simultaneous provision of internet ser-
vice will continue to bring vitality to the 
market.

The state of the Republic of Turkey, 
which has a strong stance while con-
tinuing the war in neighboring Syria, is 
determined to continue its stability.

sanayi 4.o devrimini hatırlatırım. Henüz 
iş hayatımızı kolaylaştıracak birçok 
teknoloji yeni başlıyor. Bunun için daha 
bilinçli üretici ve tüketici, yani eğitimli 
kullanıcı olmak durumundayız. 

İş hayatımızda yenilikleri takip etme-
miz pazardan zamanında ve yeterli payı 
almamıza vesile olacaktır. TUYAD eğitim 
seminerlerinde sizlere yeni pazarları 
tarif etmeye devam ediyoruz. Bu yıl ilk 
semineri Antalya’da ‘Akıllı Otel sistem-
leri ‘ başlığı ile yaptık. Seminerde akıllı, 
pratik ve daha çok internet kullanımını 
sağlamayı tarif ettik.

Zaman en değerli kavram ve bunu en 
iyi teknoloji ile çözebiliyoruz. Servis 
veren tüm sektör temsilcilerimize yeni 
teknikleri fuarlardan takip etmelerini 
tavsiye ediyoruz.

Önümüzde üç önemli fuar var; MWC 
Mobile Fuar (Barcelona), CABSAT (Dubai) 
ile Satshow 2017 (Washington, D.C.). Bu 
fuarlarda katılımcılar eş zamanlı yayınlar 
dağıtmaktalar. Bunları zamanında ince-
leyerek uygun görülen ürünler hakkında 
talepte bulunmak gerekir.

TUYAD derneğinin Nisan ayında 
yapılacak genel kurulunda yeni yöne-
tim kurulu seçilecektir. Halen görevde 
olan ve sektörü temsil eden yönetim 
kurulu üyelerimiz olan TURKSAT, TURK 
TELEKOM, VESTEL, SUNNY, DIGITURK, 
DSMART, TTNET, NEXT & NEXTSTAR, 
PROFEN, NETA, OZAK ve KAMOSONIC 
firmalarına ve temsilcilerine teşekkür 
ediyoruz. 

MENA bölgesine teknoloji tedariği ülke-
miz ve sektörümüz tarafından devam 
edecektir. Bölgede, önümüzdeki gün-
lerde yeni fırsatlar var olmaya devam 
edecektir. Bir tanesi MENA bölgesinde 
olmak üzere, 2017 yılında toplam dört 
yeni PAY TV platformu hizmet vermeye 
başlayacaktır. Bu ve eş zamanlı internet 
servis sağlama hizmeti piyasada canlılık 
yaratmaya devam edecektir.

Ülkemize komşu olan Suriye’de savaş 
devam ederken güçlü duruş sergileyen 
Türkiye Cumhuriyeti devleti istikrarı 
sürdürmeye kararlıdır.

Chairman of TUYAD
Hayrettin ÖZAYDIN

Değerli Okurlar, 
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Within 28th Anfas Hotel Equipment Fair in 
Antalya, Smart Hotel Equipment Seminar 
was given by TUYAD in January 19. 

Antalya’da gerçekleştirilen 28. Anfaş Hotel 
Equipment Fuarı kapsamında 19 Ocak’ta 
TUYAD tarafından düzenlenen  Akıllı Otel 

Ekipmanları Semineri yapıldı.

TUYAD
SMART HOTEL EQUIPMENT 
SEMINAR WAS GIVEN IN 

ANTALYA

The seminar, which was partici-
pated by Chairman of the ex-
ecutive board of Anfas Sadik 

Badak, chief executive of Anfas Mu-
rat Özer, Chairman of the executive 
board of TUYAD Hayrettin Ozaydin, 
attracted intensive attention.

In the seminar started with the 
speech and presentation of Hayret-
tin Ozaydin, Baris Ural (Tekniksat), 
Huseyin Gok (Güney Elektronik), Ni-
hat Cilbiroglu (Star Elektronik) and 
Ali Tabakpoglu (Komsis) informed the 
participants by their presentations. 

After the seminar, participation cer-
tificates were dealt by chairman 
of the executive board of TUYAD 
Hayrettin Ozaydin to all participants.

Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadık Badak, Anfaş Genel 
Müdürü Murat Özer ve TUYAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin 
Özaydın’ın da katıldığı seminer sek-
törden yoğun ilgi gördü. 

Hayrettin Özaydın’ın açılış konuşması 
ve sunumu ile başlayan seminerde; 
Barış Ural (Tekniksat), Hüseyin Gök 
(Güney Elektronik), Nihat Çilbiroğlu 
(Star Elektronik) ve Ali Tabakoğlu 
(Komsis) yaptıkları sunumlarla 
katılımcıları bilgilendirdiler.

Seminer sonrası tüm katılımcılara 
TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Özaydın tarafından katılım sertifikası 
dağıtıldı.

TUYAD AKILLI OTEL EKİPMANLARI SEMİNERİ
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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60 bini aşkın üyesiyle bu ülkedeki elek-
trik, elektronik, elektronik haberleşme, 
biyomedikal, kontrol, otomasyon vb. 
alanlarında çalışan mühendislerin 
meslek odası ve dayanışma ağı olan 
Elektrik Mühendisleri Odası, zaman 
zaman mesleki uzmanlık alanına gi-
ren konularda gündem oluşturmak 
amacıyla doğrudan ya da ilgili 
kuruluşlarla ortaklaşa, bölgesel ve 
ülke düzeyinde kongre, sempozyum, 
panel ve benzeri etkinlikler düzenliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası bu et-
kinliklerle, ülkemizde bilim ve 
teknoloji üretebilir bir toplumsal yapı 
yaratılması için; üniversite, sanayi, 
toplum üçgeninde iletişimin açık ve 
kamuya yararlı kılınmasına katkı ver-
meyi amaçlıyor.

2015 yılında yapılan EEMKON2015 
de yedi ayrı sempozyumdan oluşmuş 
ve kongreye; TESİD, ENOSAD, İPYD, 
EMSAD, ETMD, ATMK gibi pek çok 
sektörel dernek ve kuruluş ile birlikte 
TSE, BTK, EÜAŞ gibi kamu kuruluşu 
ve aralarında İTÜ, İstanbul Üniver-
sitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Karad-
eniz Teknik Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Gala-
tasaray Üniversitesi, Bingöl Üni-
versitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 
Bilkent Üniversitesi olan 38 üniver-
site destek vermişti. Üç günde 525 
delege, 770 öğrenci ve 820 kayıtlı 
izleyici ve ayrıca sergi ziyaretçileri ve 
kayıtsız izleyicilerle birlikte 3.000’i 
aşkın katılımcının izlediği kongrede; 
12 panel, 45 oturum düzenlendi ve 
dokuzu yurtdışından olmak üzere 
245 konuşmacı sunum yaptı.

Chamber of Electrical Engi-
neers is to organize Electrical 
and Electronics Engineering 
Congress, EEMKON2017. 
The congress is to be held on 
16-17-18th of November, 
2017 in Istanbul Harbiye 
Military Museum Cultural 
Site covering seven distinct 
symposiums in total.

Chamber of Electrical Engineers with 
more than sixty thousand members, 
being the sole legal and professional 
chamber of the engineers employed 
throughout the country in various 
engineering disciplines such as elec-
trical, electronics, electronic commu-
nications, biomedical, control, auto-
mation, etc. As well as serving as the 
solidarity network of its members, it 
often organizes regional and national 
congresses, symposia, panel discus-
sions and similar events in order to 
create an agenda in the areas of its 
professional expertise on its own or 
in collaboration with the official insti-
tutions and other interested organi-
zations.

With the help of the activities of this 
sort, Chamber of Electrical Engi-
neers, aims to give support to make 
the communication channels be-
tween the industry, thee university 
and the society open and useful to 
the public in order to create a social 
structure capable of producing and 
promoting science and technology in 
our country. 

Likewise in EEMKON2015 which was 
held in 2015 and composed of seven 
different symposiums, CEE gave its 
full support to the Congress along 
with by 38 distinct universities like 
Istanbul University, Karadeniz Tech-
nical University, Sabancı University, 
Işık University, Galatasaray Universi-
ty, Istanbul Technical University, Bos-
phorus University, and the societies 

Elektrik Mühendisleri 
Odası, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Kongresi 
EEMKON2017’yi düzenliyor. 

İstanbul Harbiye Askeri Müze 
Kültür Sitesinde 16-17-18 

Kasım 2017 tarihlerinde 
yapılacak kongre, 7 ayrı sem-

pozyumdan oluşacak.

EEMKON 2017
TO BE HELD IN ISTANBUL IN NOVEMBER

KASIM AYINDA İSTANBUL’DA
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EEMKON2017’de şu sempozyumlar yer alıyor:

n “Mühendislik Eğitimi Sempozyumu”nda

Eğitimde, meslek disiplinine özel gelişmelerin 
karşılanabilmesi için konunun geçmişten bugüne ve 
geleceğe yönelik sorunlarına ışık tutularak çözüm önerileri 
tartışmaya açılacak.

n “Enerji Politikaları Sempozyumu”nda 

Türkiye ve dünyada enerji planlamasının hangi yönde 
geliştiği, bu konuda nelerin dikkate alındığı üzerine 
tartışmalar ve küresel ısınmanın enerji kaynaklarındaki 
değişim olgusuna etkilerine ilişkin görüşler gündeme ge-
tirilecek.

n “İletişim Teknolojileri Sempozyumu”nda 

İletişim teknolojisi alanındaki araştırmacılar, bu teknolojile-
rin uygulayıcıları, bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler 
ve bilgi üreterek sektörün gelişimini sağlayan temsilciler 
bir araya gelerek, iletişim teknolojilerini, iletişim alt yapısını 
ve  radyo, internet, televizyon üzerindeki yayıncılık faali-
yetlerini  tartışacaklar.

n “Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu”nda

Gelişen teknolojiler kapsamında özellikle akıllı şebekeler, 
enerji verimliliği, endüstri 4.0 ve savunma sanayi kontrol 
sistemleri konularında dünyada ve ülkemizdeki  gelişmeler 
izleyiciler önünde masaya yatırılacak.

like TESİD, ENOSAD, İPYD, EMSAD, ETMD and ATMK, as 
well as many other sectorial associations and organiza-
tions such as TSE, BTK and EÜAŞ.

In the congress, more than 3,000 participants attended 
in three days, including 525 delegates, 770 students and 
820 registered observers, as well as exhibition visitors 
and unregistered observers and it covered 12 panels, 45 
sessions were organized. Out of the total 245 speakers 
who had the opportunity to give presentations nine were 
from abroad.

The following symposiums will be held during EEMKON2017:

n In “Engineering Education Symposium” 

In order to cope with the new improvements in the pro-
fessional disciplines of Engineering, the Symposium will 
attempt to shed some light on the problems of the past, 
the present and the future of the education issue and to 
discuss the solution proposals or them through debate.

n In “Energy Policies Symposium”

The discussions on the direction of improvement in en-
ergy planning in Turkey and, the globe and the consider-
ations taken into account on the issue will be reviewed 
thoroughly. The interpretations of the impact of global 
warming on the phenomenon of change in energy re-
sources will also be on the agenda of the Symposium.

n In “Communication Technologies Symposium”

The researchers in the field of communication technol-
ogy, the practitioners of the mentioned technologies, the 
academicians working on scientific studies and the rep-
resentatives providing the development of the sector by 
producing knowledge will gather to discuss the commu-
nication technologies, the communication infrastructure 
and the publishing activities via the radio, the internet 
and the television as well. 

n In “Electrical and Control Engineering Symposium” 

Within the scope of the developing technologies, the 
most recent developments in Turkey and worldwide, es-
pecially the following topics to be discussed in front of 
the attendants in detail: Smart Grids, Energy Efficiency, 
Industry 4.0 Defense Industry Control Systems. 

n In “Biomedical Engineering Symposium” 

The problems of Biomedical Engineering, its educational 
and industrial needs, its applications in the developed 
countries and in Turkey will be discussed in detail.

EEMKON2017
Regulatory Board Meeting
Düzenleme Kurulu Toplantısı
Istanbul Technical University – 12.11.2017
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n ”Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu”nda 

Biyomedikal mühendisliğinin sorunları, eğitimsel ve 
endüstriyel ihtiyaçları, gelişmiş ülkeler ile ülkemizdeki 
uygulamalar tartışılacak.

n “Elektronik Sanayi Sempozyumu”nda 

Türkiye’de elektronik sanayinin gelişmesi ve dünyada 
gelişen son teknolojiyi yakalayabilmek için akademik 
çevrelerin yaptıkları araştırmalar gündeme taşınacak. 

n “Kent ve Elektrik Sempozyumu”nda

Bütün boyutlarıyla kentlerdeki elektrik hizmetinin masaya 
yatırılacağı tartışmalarda, özellikle aydınlatma konusunun 
kent yaşamındaki yeri sorgulanacak.

Ülkemizde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 
ortaya çıkan her türlü sorun için 60 yıllık mesleki birikim-
ine dayandırdığı uzmanlığı nedeniyle, medya tarafından 
sık sık görüşleri ve önerileri alınan; söz konusu sorunların 
meydana gelmesinden önce yaptığı açıklamalarla kamuyu 
aydınlatan ve uyaran TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, 
İstanbul Şubesi yürütücülüğünde EEMKON2017’yi de 
böyle bir anlayışla ülke kamuoyunun önüne taşıyor. 

Not: 2015 yılında yapılan Kongremizin Programına ve 2017 
yılında yapılacak EEMKON2017 için ayrıntılı bilgiye aşağıdaki 
Sosyal Medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Web: www.eemkon.org.tr
Facebook: /eemkon2017
Twitter: /eemkon2017
Instagram: /eemkon2017

n In “Electronic Industry Symposium”

The development of the electronics industry in Turkey 
and, as well as the researches carried out by its academic 
circles to catch up with the latest technology achieved in 
the world.

n In “The City and the Electricity Symposium”

In the discussions which will cover all aspects of infra-
structural electrical energy services provided in cities by 
the authorities, special attention will be paid to the topic 
of “Questioning of the place of illumination in everyday 
city life”. 

With the help of its expertise based on its professional 
experience accumulated in 60 years, C.E.E. (Chamber of 
Electrical Engineers) is a corporate body as well as a pro-
fessional organization defined in the form of a public in-
stitution frequently being consulted and interviewed by 
the media on every kind of issues emerged in the field 
of Electrical and Electronic Engineering in Turkey to take 
its suggestions of solution for those problems. C.E.E. also 
warns and enlightens the public about the a.m. issues 
even before they have emerged via the press conferences 
and declarations as well.

As an active member chamber of  U.C.T.E.A. (UNION OF 
CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS), 
C.E.E. is happy to present EEMKON2017 Congress to the 
public under organizational responsibility of  its İstanbul 
Branch. 

P.S. Our Congress Program held in 2015 (EEMKON2015) 
and fully detailed information on EEMKON2017 to be held 
in 2017can be accessed easily employing the Social Media 
accounts given below: 

Web: www.eemkon.org.tr
Facebook: /eemkon2017
Twitter : /eemkon2017
Instagram: : /eemkon2017

EEMKON 2015 Kongresi’nden
From EEMKON 2015 Congress 

Harbiye Askeri Kültür Sitesi 
Harbiye Military Culture Centre

19.11.2015



www.dijitalyasam.org 11



12 DİJİTAL YAŞAM

NEWS

Öncelikle ANFAŞ’ı tanıyabilir miyiz? 
Misyon ve vizyonu nedir? 

ANFAŞ Fuarcılık – Antalya Expo 
Center 40.000 m2’lik kolonsuz mi-
marisi ve 6 holüyle hizmet verdiği 
fuar alanında düzenlenen fuarlarla 
Antalya’da ve Türkiye’de kış turizmine 
çok büyük katkılar sağlayan öncü 
bir fuar organizasyon firmasıdır. Her 
sene ANFAŞ tarafından organize edi-
len HotelEquipment ve FoodProduct 
fuarları Türkiye’den ve çeşitli dünya 
ülkelerinden yüksek oranda katılımcı 
ve ziyaretçinin B2B görüşmelerine 
ev sahipliği yaparak uluslararası 
platformlarda yükselişini hızla 
sürdürmektedir. 

Gerçekleştirdiğimiz organizasyonları- 
mızın sektörde yaratmış olduğu 
olumlu etkiler ekibimizi “daha da iyiyi” 
gerçekleştirmek için motive ederken 
bir sonraki yıl için koyduğumuz 
hedeflerin büyümesine katkı 
sağlamakta ve her geçen yıl büyüye-
rek artan hedeflerimize ulaşmamızın 
altında da başarılarımızın sektör pro-
fesyonelleri üzerinde yarattığı olumlu 
etkilerin gücü yatmaktadır.

24. Uluslararası Gıda ve İçecek ihti-
sas Fuarı hakkında detaylı bilgi al-
abilir miyiz? 

Türk gıda firmaları ile birlikte 35 ül-
keden 178’in üzerinde uluslararası 
katılımcı firmanın ürün ve hizmetleri-
ni sergilediği Türkiye’nin en büyük 
uluslararası gıda ve içecek fuarı olan 
23. ANFAŞ FoodProduct Fuarı 10-
13 Şubat 2016 tarihleri arasında 
Antalya Expo Center’da 40.000 m2                                            

Murat Özer, ”The results of our 
organizations that affect re-
lated industries positively mo-
tivate our team ‘to do better.’” 

Tell us about ANFAŞ Expo Center. 
What is the mission and vision?

ANFAŞ-Antalya Expo & Convention 
Center is a leading exhibition orga-
nization company providing great 
contribution to winter tourism both 
in Antalya and in Turkey by means 
of the exhibitions held in the exhi-
bition areas including six lounges 
with a 40.000 sq.m. pillar-free ar-
chitecture. The HotelEquipment and 
FoodProduct Exhibitions, which are 
organized by ANFAS every year, host 
B2B meetings of a high-level of par-
ticipants and visitors coming from 
all over Turkey and various world 
countries, and by this means ANFAS 
maintains its rise on international 
platforms swiftly.

While the results of our organiza-
tions that affect related industries 
positively motivate our team “to do 
better,” these organizations also help 
aim bigger targets for the following 
year. The underlying reason of our 
success as we accomplish our goals 
that grow year after year is the pow-
er of great results affecting profes-
sionals from related industries.

We would like to get to know about 
the 24th ANFAŞ FoodProduct - In-
ternational Trade Exhibition for Food 
and Beverage. What is it about?

The 23rd ANFAŞ FoodProduct Ex-
hibition has been held between 10-
13 February 2016 at Antalya Expo 
Center with a 40.000 sq.m of ground 

ANFAŞ Genel Müdürü                                              
Murat Özer, 

“Gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonlarımızın sek-

törde yaratmış olduğu 
olumlu etkiler ekibimizi                    

“daha da iyiyi” gerçekleştirmek 
için motive ediyor.”

ADVERTORIAL

2017 yılı Ekim ayında TUYAD ile ortak geliştirdiğimiz 
‘Dünya Uydu Birliği’ konferans ve seminerini yapacağız. 

Murat Özer,

Murat ÖZER
General Manager
of ANFAŞ
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alanda 2.500 markanın katılımı ile gerçekleştirildi. Fuarımız 
katılımcılarını 46 ülkeden 691’i yabancı olan toplamda 
31.362 profesyonel ziyaretçi ile buluşturdu.

FoodProduct Fuarı hitap ettiği coğrafya kapsamında büyük 
merakla beklenen bir etkinlik olma özelliğine sahip olup, 
gıda ve gastronomi dünyasından sergilenen ürünlerin 
yanı sıra ilgili endüstrinin en iyi ve en son yeniliklerinin de 
sunulduğu uluslararası bir platformdur.

Fuarımız bu sene 15-18 Şubat tarihlerinde 24’üncü kez 
kapılarını açarak sektör profesyonellerini buluşturacak.

Neden Antalya? 

Ülkemizde ekonomiye fayda sağlama adına gıda-içecek ve 
konaklama-ağırlama sektörlerinden pek çok firma ve zi-
yaretçiyi aynı çatı altında toplayan ANFAŞ, Antalya’da yer 
almasının avantajlı bir neticesi olarak sıcak bir iklim, doğal 
güzellikler ve zengin bir tarih de sunarak fuardan çok daha 
fazlasını sunmaktadır.

Bu fuarın Türkiye ve Antalya turizmine katkıları nelerdir? 

Fuarımızın en büyük katkısı Antalya’da kış turizmini 
canlandırması ve sonucunda da hem şehir, hem ülke eko-
nomisine sağladığı katkılardır.

Bunun yanı sıra fuarımız için yürütülen tanıtım çalışmaları 
sayesinde ülkemizin ve Antalya’nın yurt dışında tanıtımı da 
sağlanmakta olup, ülkemizin uluslararası alanlarda adının 
duyulması hususunda da büyük katkılar sağlamaktadır. 

TUYAD ANFAŞ çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

TUYAD ile 2017 yılında akıllı oteller semineri düzenledik. 
Telekomünikasyon hayatımızın her alanında olduğu gibi 
akıllı Otel, Lobi, Smart TV sistemlerinde de kullanılmaktadır.  
Seminer ve katılımcılara verilen sertifika programı oldukça 
ilgi gördü.

2017 yılı Ekim ayında TUYAD ile ortak geliştirdiğimiz ‘Dünya 
Uydu Birliği’ konferans ve seminerini yapacağız. 

area and contribution of 2,500 brands. As the biggest in-
ternational food and beverage exhibition of Turkey, the 
Exhibition hosted over 178 international exhibitors from 
35 countries displaying their products and services. Our 
Exhibition brought together the exhibitors and 31,362 
professional visitors of which 691 being international 
from 46 countries.  

The FoodProduct Exhibition is one of the leading activi-
ties, which is awaited by the followers impatiently within 
the geography it addresses, and an international platform 
where the latest developments of related industries are 
displayed along with products from food and gastronomy 
world.

Our Exhibition will open its doors between 15-18 Febru-
ary for the 24th time this year to bring professionals from 
related industries together.

Why Antalya? 

ANFAŞ, gathering many companies and visitors from 
food-beverage and accommodation-hospitality indus-
tries under the same roof to gain favor for national econ-
omy, offers more than just an exhibition by providing a 
warm climate, natural beauties and a rich history due to 
the advantage of being located in Antalya.

What are the contributions of this Exhibition for Turkey’s 
and Antalya’s tourism? 

The biggest contribution of our Exhibition is reviving win-
ter tourism in Antalya, and as a result, contributing to the 
city’s and country’s economy.

In addition to this, the Exhibition creates a great opportu-
nity to advertise our country and Antalya on international 
platforms in foreign countries thanks to the promotion 
projects that are going on.

Could you give information about TUYAD ANFAS works?

We gave smart hotels seminar in 2017 with TUYAD. Tele-
communication is used in smart Hotels, Lobby, Smart TV 
sistems like in every division in life. The seminar and the 
certification program attracted attention. 

In October 2017, we will give ‘World Satellite Union’ sem-
inar that we developed with TUYAD commonly. 
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TANDEM10-VF is an audio embedder/de-embedder for 
analogue and digital audio. The fibre optic transmitters 
provide a robust and reliable transport of signals over 
large distances; they can be used with single-mode or 
multi-mode fibre and meet the SMPTE 297-2006 short-
haul specification. The FTX-VF dual channel 3G/HD/SD 
to fibre transmitter has two input loop-throughs per 
channel and the option of CWDM lasers. Also the FRX-
VF dual channel fibre to 3G/HD/SD receiver has two 
SDI outputs per channel. The four distribution amplifi-
ers consist of the 3GDA-VF reclocking or non-reclocking 
distribution amplifier for 3Gb/s, HD, SD and ASI video 
or MADI audio which has up to 12 outputs, as does the 
VDA-VF analogue video distribution amplifier. The DA-
DA-VF dual channel reclocking or non-reclocking digital 
audio distribution amplifier has four outputs per chan-
nel, as does the AADA-VF dual channel analogue audio 
distribution amplifier.

The Indigo range offers a choice of three different frame 
sizes with an extensive range of 75 cards, to include 
Crystal Vision’s popular chroma keyers and logo key-
ers. It can also house the Indigo range of embedders/
de-embedders, synchronisers, video delays, routing 
switches, up and down converters and colour correc-
tors. It also comes with its latest added feature of be-
ing able to backup and restore settings either manually 
or automatically. The Safire 3 chroma keyer can be used 
for applications from weather to the most demanding 
virtual studios with impressive features to include light-
ing compensation, colour correction and video delay. The 
MultiLogo three-layer logo keyer provides sophisticated 
video and audio station branding with internal storage 
for up to 500 graphics.

Based at Whittlesford near Cambridge in the UK and pro-
viding a full range of interface and keyers, Crystal Vision 
helps people transition through a range of technologies 
– from SD to HD and from HD to IP.

Crystal Vision will be on stand B2-56 at CABSAT 
2017 to show how it is getting ready for the future 
of the broadcast industry with its exciting new Vi-

sion 3 frame system which is now shipping. It has core 
cards of up and down converters, synchronisers, fibre 
optic transmitters and receivers, audio embedders/de-
embedders and distribution amplifiers for analogue and 
digital video and audio. Crystal Vision also has its proven 
Indigo range with the choice of three different frame 
sizes and 75 cards to include its Safire 3 chroma keyer 
which is very popular with its Middle Eastern customers.

The Vision 3 has futureproof technology such as being 
able to cope with any signals being it SDI video, 4K or 
Video over IP. Crystal Vision is currently developing gate-
way products for converting between SDI and IP signals. 
Vision 3 has many features such as dual syncs from the 
frame to every card for easier wiring and operation, two 
460w power supplies making it very powerful and is very 
easy to control from the front panel. It also has lots of 
outputs with up to seven connectors on each Vision rear 
module and fast connection between cards and frame 
CPU, which is good for backing up card settings and pre-
sets, large internal storage plus makes good use of rack 
space with the ability to store up to 20 cards vertically.

Currently available for the Vision 3  frame are 12 core 
cards comprising of up and down converters, synchronis-
ers, fibre optic transmitters and receivers, audio embed-
ders/de-embedders and distribution amplifiers. The up 
and down converters are UP-DOWN-A-VF, UP-DOWN-
AS-VF, UP-DOWN-ATX-VF and UP-DOWN-ATXS-VF and 
all suit different applications and budgets. Their features 
include embedded audio handling, synchronising, audio 
routing, AFD insertion and reading, timecode conversion 
and transport of teletext and closed captions. The flexi-
bility of embedded audio can be found in the SYNNER-VF 
video synchroniser, tracking audio delay and embedder/
de-embedder for analogue and digital audio. Also the 

ADVERTORIAL

CRYSTAL VISION 
IS GETTING READY 
FOR THE FUTURE 
OF THE BROADCAST                   
INDUSTRY AT      
CABSAT 2017
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Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı fuar 3 gün 
boyunca ziyaret edilebilecektir. Fuar Türkmenistan 
Haberleşme Bakanlığı ve Türkmenistan Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından desteklenmektedir. 

Fuarda; BT altyapı  ve hizmetleri, cihaz ve aksesuarlar, diji-
tal iş çözümleri, ev elektroniği ürünleri, IT hizmetleri, ECM 
& giriş ve çıkış çözümleri, ERP& veri analizi, uydu sistemleri 
ve teknolojileri, web ve mobil, iletişim ve ağlar  vb. konu 
başlıklarında ürün ve hizmetler sergilenecektir.

2016 Yılında; Türkmenistan, Türkiye, Kazakistan, İran, 
Azerbaycan, Almanya dahil olmak üzere 14 ülkeden 76 
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 ülkelerinden biridir. Milyar dolarlık inşaat 
ve altyapı projeleri ile tüm dünya için önemli bir pazar 
konumundadır. Petrol 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 olimpiyat şehri yer almaktadır. 

2015 Yılında Türkmenistan’ın ilk haberleşme uydusu 
“TURKMEN ALEM 52°E’’ uzaya fırlatıldı. Uydu; ulusal 
yayın yapan TV ve radyoların kalitesini arttırılmasına, in-
ternetin yaygın kullanılmasına, canlı yayın hizmetlerinin 
sağlanmasına büyük katkı sağladı.

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

Turkmen Tel 2017 Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen “Türk-
menistan ve Dünya Telekomünikasyon Konferansı”nı fuar 
katılımcıları  yakından izleyebilir, konuşmacı olarak katılım 
sağlayabilirler.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen fuarda 
katılan firmalar %50 devlet desteğinden de faydalanabilir.

The exhibition, which is held in our country annually, 
offers participants, guests and visitors, to learn more 
about the impressive achievements of Turkmenistan in 

the spheres of communications, broadcasting and IT-servic-
es, as well as innovations of the world telecommunication 
industry, modern trends, and prospects of its development.

Over the last 10 years, the exhibition has become a flagship 
event for the telecom community of Turkmenistan as well 
as has established itself as a premier regional and interna-
tional event that provides unparalleled access to the latest 
information on national, regional, and international develop-
ments in the telecommunication and IT sector.

Being one of the biggest Telecom and IT Industry shows in 
CIS, TURKMENTEL brought 76 international exhibitors from 
14 countries together with 1176 international visitors and 
Turkmenistan goverNment officİals in three days. Besides 
Turkmen and Russian exhibitors Turkish and Chinese group 
participations played important role in the show. Opening 
ceremony was attended by Ambassadors, Cabinet Ministers, 
Ministers and Directors of State Telecom Companies in Turk-
menistan. The conference concurrently held with the exhibi-
tion was followed by average 350 attendees.

NEW PROJECTS ARE ON THE WAY…

Turkmenistan is one of the fastest growing countries in the 
world with a growth rate of over 10%. With billions of dollars 
in construction and infrastructure projects, it is an important 
market for the entire world. Petroleum & Natural Gas, Tele-
communication, Construction, Energy, Health sectors con-
tinues to offer great opportunities. Investments are under-
way within the framework of V. Asian Games. These include 
stadiums, sports centers and the Olympic city.

In 2015, Turkmenistan‘s first communication satellite 
“TURKMEN ALEM 52” has been launched. Satellite contrib-
uted to the increase of the quality of national broadcasting 
TV and radios, to the widespread use of the internet, and to 
the provision of live broadcasting services.

The work has started to change and renew all satellite sys-
tems in the country. This breakthrough, which is a great po-
tential for the sector, is also important for new business con-
nections for firms participating in the exhibition.

‘’Turkmenistan and World Telecommunication Conference’’ 
which will be held simultaneously with TurkmenTel 2017 can 
be closely followed by exhibitors and they can participate as 
speakers.

The exhibition is supported by the Ministry of Economy of 
Turkey and companies participating in the exhibition can also 
benefit from 50% state subsidies.

“Turkmentel - International Exhibition 
for Telecom and IT Industry” exhibition 

will be held in Ashgabat, Turkmenistan, 
3 - 5 October 2017

Turkmen Tel 2017 Fuarı bu yıl 3-5 Ekim 
tarihleri arasında Türkmenistan’ın 
başkenti Aşkabat’ta 11.kez düzenlenecek

www.turkmentelexpo.com
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Türksat 
Cenk ŞEN

According to Euroconsult 2016 Report, Turksat reported a 
growth of 12%, the highest second measured growth rate 
in the overall world market, reflecting the full contribution 
of Turksat 4A, which began its service in 2014.

Comparing to the global market 
average growth rate of 6%, in-
creasing to two digit numbers, 

this promising rate of Turksat indi-
cates its successful market strategy 
of boundaries by the coverages.

By scrutinizing the satellite market 
very closely, Turksat also positioned 
itself very successfully in HTS with 
Ka-band capacity Turksat 4B satel-
lite in the year of 2015, overseeing 
the market trends of HTS, which has 
been the driving force for expansion 
of most markets since 2011.

With Turksat 4B satellite at 50  ° E, a 
new broadband connectivity service 
capability became available with Ka-
band, in addition to the existing Ku-
band communication services provid-
ing VSAT solutions with two Ku-band 
VSAT Hubs.

With current satellite fleet, covering 
a wide area extending from Europe 
to Asia, Middle East and Africa, vast 
majority of bandwidth is used for vid-
eo services. Due to the recent tech-
nological developments, new video 
compression standards like H264 and 
HEVC have emerged in order to reach 

Türksat, 2019 yılında Türksat 5A (31° E) 
ve Turksat 5B’yi (42°E) filosuna eklemeye 
hazırlanıyor. Bu ekleme ile uydu kapasite-

sinin ve dolayısıyla gelirlerin piyasadaki daha 
agresif satış stratejileri ile artması bekleniyor.

Euroconsult 2016 Raporu’na göre, Türksat, 2014’te 
hizmete giren Türksat 4A’nın tüm katkısını yansıtan      

toplam dünya pazarında ikinci en yüksek ölçme büyümesi 
olan %12’lik bir büyüme kaydetti. 

Küresel pazardaki ortalama 
%6’lık büyüme oranına kıyasla, 
iki basamaklı sayıya yükselen 

Türksat’ın umut vaat eden oranı, 
kapsama alanlarıyla sınırların başarılı 
piyasa stratejisini göstermektedir.

Uydu pazarını yakından inceleyerek, 
2011 yılından beri birçok pazarda 
genişleme için itici güç olan HTS’nin 
pazar trendlerini denetleyen Türksat, 
2015 yılında Ka-band kapasitesi olan 
Türksat 4B uydusu ile HTS’de ken-
disini çok başarılı bir konuma getirdi. 

50° E’deki Turksat 4B uydusu ile iki 
Ku-band VSAT Hub’lı VSAT çözümleri 
sunan mevcut Ku-band iletişim ser-
visinin yanı sıra Ka-band ile yeni bir 
genişbant bağlantı hizmeti olanağı 
sağlandı.

Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’ya 
ve Afrika’ya uzanan geniş bir alanı 
kapsayan mevcut uydu filosu ile 
bant genişliğinin büyük kısmı video 
hizmetleri için kullanılmaktadır. Son 
teknolojik gelişmeler nedeniyle, daha 
az bant genişliği gerektiren yüksek 
görüntü kalitesine ulaşmak için H264 
ve HEVC gibi yeni video sıkıştırma 
standartları ortaya çıkmıştır. Bu stan-

Turksat is preparing to add 
Turksat 5A (31° E) and Turk-
sat 5B (42° E) to its fleet in 
2019. By means of this ad-
dition, the supply of satellite 
capacity and hence the reve-
nues are expected to increase 

with more aggressive sales 
strategies in the market.
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dartlar, öncekilerine kıyasla %40 ile 
%50 bit hızı azaltma imkanı sağladı ve 
H264 ile 59 fps ve HEVC ile 300 fps 
arasında bir çerçeve oranı elde etti. TV 
yayın pazarındaki HD’ye hızlı dönüşüm 
ile, Türksat 2012 yılında 288 SD ve 29 
HD TV kanalına ulaştı. Bugün, izle-
yiciler, Türksat uyduları üzerinden 375 
SD, 136 HD ve 1 UHD kanalının keyfini 
çıkarabiliyorlar.

2014 yılında Türksat, Türksat 2A uy-
dusu üzerinden yayınlanan ilk 4K / 
UHD (HEVC w / 50fps) test kanalını 
kurarak Türkiye’yi 4K HEVC yayın 
kanalı olan 4. ülke haline getirdi. Daha 
sonra Türksat ve TRT’nin iş birliğiyle 
bu iletimin yerini “TRT 4K” kanalı aldı. 
Buna ek olarak, ilk 4K video konferans 
2015 yılında Turksat 4B uydusu üze-
rinden gerçekleştirildi. 

Şu anda Türksat, 2019 yılında Türk-
sat 5A (31° E) ve Turksat 5B’yi (42°E) 
filosuna eklemeye hazırlanıyor. Bu 
ekleme ile uydu kapasitesinin ve 
dolayısıyla gelirlerin piyasadaki daha 
agresif satış stratejileri ile artması 
bekleniyor. Türksat uydu kapasitesine 
ek olarak Mart 2016’da bir iş birliği 
anlaşması imzalayarak, Insmarat Plc 
önümüzdeki yıllarda MEA ve Orta 
Asya’daki kapsama alanını genişleten 
Turksat için tercih edilen mobil uydu 
iletişim sağlayıcısı oldu.

About Türksat
Turksat is an international satellite 
operator providing satellite com-
munications (e.g. voice, data, in-
ternet, TV, and radio broadcasting) 
through its communication satel-
lites (at 42° E Turksat 3A, Turk-
sat 4A, and at 50° E Turksat 4B). 
Turksat is currently offering TV and 
radio broadcasting, SNG (Satellite 
News Gathering) and data services 
to more than 10 countries includ-
ing England, Germany, Georgia, 
Iraq and Afghanistan. Turksat is 
one of the world’s important com-
panies with 9% market share in 
MENA(Middle East&North Africa) 
Region and ranked 12th globally 
by revenue ranking.

Türksat Hakkında

high image quality requiring less 
bandwidth. These standards made 
40% to 50% bitrate reduction possible 
compared to their predecessors, also 
achieving frame rates of 59 fps with 
H264 and 300 fps with HEVC. With 
the rapid transformation to HD in TV 
broadcasting market, Turksat reached 
288 SD and 29 HD TV channels in 
2012. Today, viewers can enjoy 375 
SD, 136 HD, and 1 UHD channels over 
Turksat satellites.  

In 2014, Turksat established its first 
4K/UHD (HEVC w/50fps) test channel 
which was broadcasted over Turksat 
2A satellite, making Turkey the 4th 
country to have a 4K HEVC broadcast 
channel. Later with the collaboration 
of Turksat and TRT, “TRT 4K” channel 
replaced this transmission. In addi-
tion, the first 4K videoconference was 
carried out over Turksat 4B satellite in 
2015.

Currently, Turksat is preparing to add 
Turksat 5A (31° E) and Turksat 5B 
(42° E) to its fleet in 2019. By means 
of this addition, the supply of satel-
lite capacity and hence the revenues 
are expected to increase with more 
aggressive sales strategies in the 
market.In addition to Turksat satellite 
capa- city, by signing of a cooperation 
agreement in March 2016, Inmar-
sat Plc becomes the preferred mo-
bile satellite communication provider 
for Turksat, broadening its coverage 
in the MEA and Central Asia in the     
coming years.

Türksat, iletişim uyduları aracılığıyla 
(42° E Turksat 3A, Turksat 4A 
ve 50° E Turksat 4B’de). uydu 
iletişimlerini (örneğin; ses, veri, 
internet, TV ve radyo) sağlayan 
uluslararası bir uydu operatörüdür. 
Türksat şu anda İngiltere, Almanya, 
Gürcistan, Irak ve Afganistan dahil 
olmak üzere 10’dan fazla ülkeye 
TV ve radyo yayını, SNG (Uydu 
Haber Toplama) ve veri hizmetleri 
sunuyor. Türksat, MENA (Orta 
Doğu-Kuzey Afrika) Bölgesi’nde 
%9 pazar payıyla dünyanın önde 
gelen şirketlerinden biridir ve ge-
lir sıralamasında küresel olarak         
12. sıradadır. 
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In our previous issue, we mentioned 
about records in HD broadcast-
ing were prepared with YUV 10 bit 

and 4:2:2 format in studio part and 
sent with YUV 10 bit 4:2:0 format to 
satellte. Now you will ask, “What is 
this 10 bit?”. Let me explain. 

Bit is the declarative term that mini-
mum data size in computers. Bit (bi-
nary digits) states a memory size nu-
merically for aforementioned work or 
characteristic. 8 bit means 256 differ-
ent values between 0-255 (2^8). 8 bit 
colour indicates that each of base co-
lours can be produced in 256 different 
shades. It means that 256 x 256 x 256 
= 16.777.216 different colours for 
three base colours. In 10 bit, it refers 
1024 (2^10) different shades for each 
base colours so it means that 1024 x 
1024 x 1024 = 1.073.741.824 colours 
totally. Now, a careful reader will un-
derstand that this worth is far above 
the true color (16.777.216 colours) 
and is far beyond the detection of hu-
man eyes and unnecessary. Because, 
a image frame which is identified with 
10 bit colour values will bring so many 
data in proportion to 8 bit. 

So, you will say why 10 bit is prefered. 
Even it is not possible to make a dif-
ference that people can distinguish 
apparently by raising colour number 
to above of true color, it is observed 
that this situation is different after 
compaction operation. 

HDR, görüntü üzerindeki parlaklık derece-
sinin tıpkı insan gözünün gözlemlediği 

şekliyle aydınlık ve karanlıkta kalan yerlerin 
arasındaki aydınlatma farkının aynı ölçüde 

fotoğraf veya görüntü karesi üzerinde 
korunmasını sağlamak ilkesine dayanır. 

Bir önceki sayımızda HD 
yayıncılıkta kayıtların stüdyo 
tarafında YUV 10 bit ve 4:2:2 

formatı ile hazırlanıp, uyduya YUV 10 
bit 4:2:0 formatı ile gönderildiğinden 
bahsetmiştik. Şimdi “Bu 10 bit nedir?” 
diyeceksiniz; hemen anlatalım.

Bit, bilgisayarlarda minimum veri 
boyutunu ifade eden terimdir. Bit (bi-
nary digits) bahsi gecen iş veya özellik 
için sayısal anlamda bir bellek boyutu 
ifade eder. 8 bit, 0-255 arası 256 
farklı değer demektir (2^8). 8 bit renk, 
her bir ana rengin 256 farklı tonda 
üretilebileceğini belirtir bu da 3 ana 
renk için 256 x 256 x 256 = 16.777.216 
farklı renk demektir. 10bit’te ise her 
bir ana renk için 1024 (2^10) farklı 
tonu ifade eder bu da toplamda 1024 
x 1024 x 1024 = 1.073.741.824 renk 
demektir. Şimdi dikkatli bir okuyucu 
bu değerin “true color”un (16.777.216 
renk) çok üzerinde olduğunu ve in-
san gözünün algılamasının ötesinde 
ve gereksiz olduğunu anlayacaktır. 
Çünkü pixellerin 10bit renk değerleri 
ile tanımlandığı bir görüntü karesi, 
8bit’e oranla çok daha fazla veri ger-
ektirecektir.

Peki ya neden 10bit tercih edilmiş 
diyeceksiniz. Kullanılan renk sayısını 
true color’un üzerine çıkarmak 
görüntüde insanların farkedebileceği 
bir fark yaratması mümkün olmasa 
da sıkıştırma işleminin ardından (ör. 
mpeg2) bu durumun farklı olduğu 
gözlemlenmiştir.

HDR is based on the prin-
ciple of providing to preserve 

the illumination difference 
between the fields in light 

and dark on picture and im-
age field equally. 

Kızıl Electronics
Sayit BELET 
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Sebebini anlatmaya çalışacağım, MPEG sıkıştırma 
formatının çıkış noktası JPEG’e dayanır. JPEG, sabit (vi-
deo harici, hareketsiz) görüntü kareleri üzerinde etkili bir 
algoritmadır. Ham veri son halini almazdan önce farklı 
aşamalardan geçer. Bu aşamaların biri de ‘quantization’ dır. 
Quantization aşaması veri kaybının oluştuğu (kalitenin de 
belirlendiği ve neticede dosya boyutuna etki eden) kısımdır. 
Quantization işlemi resmin tamamının 8x8 pixellik kısımlara 
ayrılmış hali üzerinde tek tek uygulanır, her 8x8 alanda 64 
pixel bulunur her bir pixelin bir rengi ve bu rengi belirleyen 
sayısal bir değeri vardır. Burada incelik birbirine yakın olan 
sayıları ortak bir değer üzerinde toplamaktır. Böylece veri 
sıkıştırma işlemi daha etkili olacaktır, çünkü insan gözü 
açıkladığımız gibi renk tonundaki küçük farkları algılamada 
hassas değildir, bu aşamada algoritma 8bit (16.7 milyon) 
renk üzerinde çalışırken ortak değer seçiminde daha az ter-
cihe sahip olacaktır, oysaki bu durum 10bit kullanıldığında 
algoritmanın işini belirgin bir şekilde (gözlemsel olarak) 
iyileştirmektedir. Neticede 8bit kaynaklı JPEG veya MPEG 
resim ve videolarda karşılaşılan color banding denen renk 
tonları geçişlerinde yaşanan sorun böylece aşılmış olur.

I’ll try to explain the reason, the starting point of MPEG 
compaction format is based on JPEG. JPEG is an algorithm 
which is efficient on fixed (external of video, stationary) 
image frames. Before raw data takes its final form, it com-
pletes some phases. One of these phases is ‘quantization’. 
The phase of quantization is the part of data loss. Quan-
tization operation is performed on the state of the pic-
ture’s absolute amount is segmented as 8x8 pixel, there 
are 64 pixels in each field of 8x8 and each of pixels have 
a colour and numerical value determines this colour. The 
detail here is to collect the numbers close to each other 
on a mutual value. Thus, the opertaion of data compaction 
will be more effective because, the human eye isn’t sensi-
tive to detection of little differences in colour shade. In this 
stage, algorithm will have less choice in shared value while 
it is working on 8 bit (16.7 million) colours. Yet, this situa-
tion is enhancing signally (as observational) when used as 
10bit. Eventually, the problem in colour shades transitions 
named as color banding in JPEG and MPEG picture and vid-
eos welded 8bit. 

Color Space

We know that image frame is created pixel by pixel by coding 
base colours between 0 and 255 in 8bit, the darkest 0 and the 
brightest 255 in RGB. But, will TV quality meet with our im-
age expectation in monitor, if we think the effect of factor as 
mode of image transport? Here, Color 
Space steps in. Color space is the term 
of color capacity scope that shows the 
image. 

Thereby the way of signal moving and 
substructure of PAL and NTSC systems 
that were used before HD, the colour 
information were not able to moved 
dissipationless to TV displays. In these 
systems, the part between 16-235 of 
the base colours between 0-255 of im-
ages that are created with the colour 
depth of 8bit was reaching to TV part. 

The stages of jpeg algorithm
Jpeg algoritması aşamaları

CIE 1931 color space, inner triangle BT.709 (HD) and BT.2020 
(UHDTV) in out.

Gökyüzünde ‘color banding’              
sorunu belirgin (Kaynak: Wikipedia)

The ‘color banding’ problem is                
apparent in the sky. (Source: Wikipedia)

Color Space (Renk Uzayı)

Şimdi gelelim  madalyonun diğer yüzüne, RGB de                                                            
ana renklerin 8bit’te 0 ile 255 arası, 0 en karanlık ve 
255 en parlak şekliyle kodlanarak görüntü karesinin                                    
pixel pixel oluşturulduğunu biliyoruz. Fakat acaba TV ka-
litesi, görüntünün taşınma şekli gibi faktorlerin de etki-

sini düşünürsek, ekranda görülen resim 
beklentimizi karşılayacak mı? İşte burda 
devreye Color Space (renk uzayı) giriyor. 
Color space, görüntüyü gösteren ekranın 
renk kapasitesinin kapsamını belirleyen 
terimdir. 

TV’lerde HD öncesinde kullanılan PAL ve 
NTSC sistemlerinin altyapısı ve sinyallerin 
taşınma şekli sebebiyle TV ekranlarına 
renk bilgisi kayıpsız taşınamıyordu. 
Bu sistemlerde 8bit renk derinliği ile 
oluşturulan görüntülerin 0-255 olası 
ana renk değerlerinin ancak 16-235 
arasındaki kısmı TV tarafına ulaşmaktaydı. 
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SDTV (Standart Definition TV)

ITU-R Recommendation BT.601, bu bahsettiğimiz color 
space’i ve beraberinde çözünürlük (PAL 768x576), ya-
tay/dikey orantı (aspect ratio: 4:3) ve önceki konulara 
belirttiğimiz özellikleri de tanımlayan eski standardın adıdır.

HDTV (High Definition TV)

ITU-R Recommendation BT.709. İlk kez 1990 yılında ka-
bul edilen bu format ile color space’de büyük bir gelişme 
olmasa da çözünürlük zaman içinde 1920x1080’e, aspect 
ratio 16:9 ve renk derinliği 10bit’e kadar genişletilmiştir.

UHDTV (Ultra HD TV)

ITU-R Recommendation BT.2020 (veya kısaca Rec.2020 
ya da BT.2020): UHD TV formatını belirleyen özellikleri 
tanımlayan standartın adıdır.

BT.2020 iki farklı çözünürlük tanımlar 3840x2160 (4K) 
ve 7680x4320 (8K). Aspect ratio 16:9 dur. Frame rate 
120Hz’e kadar tanımlanmıştır. Renk derinliği olarak 10bit 
veya 12bit’e izin verilmiştir. Color space ise bu defa önemli 
ölçüde genişletilmiştir. Ham video formatı sadece RGB 
veya YUV (4:4:4, 4:2:2 veya 4:2:0) olabilir.

HDR (High Dynamic Range)

HDR, dijital ortamda elde edilen video veya fotoğraf üzerine 
uygulanan bir tekniktir. Bu tür tekniklerin amacı bir kaynak-
tan elde edilen görüntüyü mümkün olduğunca doğallığını 
koruyarak dijital ortama aktarmaktır.

HDR, görüntü üzerindeki parlaklık derecesinin tıpkı insan 
gözünün gözlemlediği şekliyle aydınlık ve karanlıkta kalan 
yerlerin arasındaki aydınlatma farkının aynı ölçüde fotoğraf 
veya görüntü karesi üzerinde korunmasını sağlamak ilke-
sine dayanır. Yukarıdaki örnek, HDR’ın getirdiği farklılığı be-
lirgin bir şekilde göstermektedir.

UHD Premium TV

Rec.2100 veya BT.2100 standartı ile tanımlanmıştır. Bu 
en son standart BT.2020’ye yapılmış bir eklenti olarak 
düşünülebilir. Bu standart HDR’ı da kapsayan yüksek kalit-
ede yayınların sahip olması gereken özellikleri belirler. ‘Full 
HD’ (1920x1080), ‘UHDTV 4K’ (3840x2160), ve ‘UHDTV 
8K’ (7680x4320) için tasarlanmıştır ve en az 10bit renk 
derinliği gerektirmektedir.

SDTV (Standard Definition TV)

ITU-R Recommendation BT.601, this is the name of the 
old standard which identifies the color space and solubil-
ity (PAL 768x576), horizontal/vertical ratio (aspect ratio: 
4:3) and the features that we mentioned in previous sub-
jects. 

HDTV (High Definition TV)

ITU-R Recommendation BT.709. With this format which 
is accepted in 1990 for the first time, the solubility is 
enlarged till 1920x1080, aspect ratio till 16:9 and color 
depth till 10bit. 

UHDTV (Ultra HD TV)

ITU-R Recommendation BT.2020 (or Rec.2020 or BT.2020 
shortly): The name of  the standard which identifies the 
characteristics of UHD TV format.

BT.2020 identifies two different solubility, 3840x2160 
(4K) and 7680x4320 (8K). Aspect ratio is 16:9. Frame rate 
is identified till 120Hz. Color depth is allowed as 10bit or 
12bit. In this time, color space is extended a considerable 
extent. Raw video format can only be RGB or YUV (4:4:4, 
4:2:2 or 4:2:0)

HDR (High Dynamic Range)

HDR is a technique which is implemented on video of 
picture obtained in digital environment. The purpose of 
these kind of techniques is transfering the image ob-
tained from a source to digital media without denatural-
izing whenever possible. 

HDR is based on the principle of providing to preserve 
the illumination difference between the fields in light and 
dark on picture and image field equally. The example top 
shows the difference of HDR prominently. 

UHD Premium TV

It was identified with the standard of Rec.2100 or 
BT.2100. It can be thought as an addition to standard 
BT.2020. This standard specifies the features that high 
quality broadcasts need to have included HDR. ‘Full HD’ 
(1920x1080) was designed for ‘UHDTV 4K’ (3840x2160) 
and ‘UHDTV 8K’ (7680x4320) and necessitates 10bit co-
lour depth at least.

Standart Dynamic Range High Dynamic Range
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The technologic developments are in every part of our lifes. 
Science is working unceasingly and by accelerating. It is fed 
by our needs and dreams. They happen spontaneously once 
in minds, then in laboratories and finally in our lifes. 

Futuristic scientists are speculat-
ing about the future. These pre-
dictions reminds the science fic-

tion films. Some of them are scare. It 
is not to mention to think about our 
life style will change completely or 
be invaded by robots  Science fiction 
films have some effects on it too. 
New York Times said “ Scientists Wor-
ry Machines May Outsmart Man.” in 
2009. Maybe it makes us worry belly-
ful. It is must to put artistic reflection 
of future predictions to one side and 
give out a sound to physicists who 
know behind the scenes. 

Physicists Michio Kaku get down the 
predictions that are able to affect 
our sector and whole humanity and 
fieldworks that these predictions are 
based on in his book The Physics of 
the Future. Michio Kaku says in his 
book “The history is full of unsucces-
ful and unconsummate future pre-
dictions. President of the US patent 
institute Charles H. Duell said  “Every-
thing that can be invented has been 
invented.” in 1899. The co-founder of 
Warner Bros, Harry M. Warner said 
that “Who the hell wants to hear ac-

İnsanlık medeniyeti değiştirecek teknolo-
jileri hayal etmekten vazgeçemiyor. 

Hayatımıza önce kişisel bilgisayarlar girdi, 
sonra da internet...

Teknolojik gelişmeler hayatımızın her yerinde. Bilim 
durmaksızın çalışıyor, hem de ivmelenerek. İhtiyaçlarımız 

ve hayallerimiz ile besleniyor. Önce zihinlerde, sonra   
laboratuvarlarda, en sonda hayatımızda oluveriyorlar. 

Fütürist bilim insanları gelecek ile 
ilgili birçok tahminde bulunuyor. 
Bazı tahminler bilim kurgu film-

lerini anımsatıyor. Bazıları ise korku-
tuyor; yaşam şeklimizin tamamen 
değişeceği ya da robotlar tarafından 
istila edileceğimizi düşünmek de 
cabası :) Bilim kurgu filmlerinin et-
kisi de yok değil tabi. Newyork Times 
2009 yılında  “Bilim insanları maki-
nelerin insandan zeki olmasından 
endişeli” demişti. Bizleri gereğinden 
fazla endişeye sürüklüyorlar belki 
de. Gelecek tahminlerinin sanatsal 
yansımasını bir yana bırakıp işin iç 
yüzünü bilen fizikçilere ses vermek 
gerekiyor.

Fizikçi Michio Kaku, tüm insanlığı ve 
sektörümüzü etkileyebilecek tahmin-
leri ve bu tahminlerin dayandırıldığı 
bilimsel çalışmaları Geleceğin Fiziği 
isimli kitabında yazıya dökmüş. Michio 
Kaku  kitabında “Tarih, eksik kalmış 
başarısız gelecek tahminleriyle dolu” 
diyor. ABD Patent Kurumu Başkanı 
Charles H. Duell 1899 yılında «İcat edi-
lebilecek ne varsa icat edildi» demiştir. 
Warner Bros kurucu ortağı  Harry M. 
Warner 1927 yılında sinemanın sessiz 

The humanity can’t give up 
on imagine of technologies 
that will change the civilisa-
tion. Once personal compu-
ters came into our lifes and 

then internet... 

Türksat
Songül FEVZİOĞLU BIYIK

NEXT TECHNOLOGIES
GELECEK TEKNOLOJİLER NELER

what are the
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olduğu dönemde “Aktörleri kim duymak ister ki” diyordu. 
IBM Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Watson ise 1943 
yılında “Bilgisayar olsa olsa 5 tane satar” demiştir. Michio 
Kaku bu örneklerden yola çıkarak “Gelecekle iddiaya girmek 
çok riskli, zira teknolojik gelişimi hepsi eksik hesapladı” 
diyor. Gelecekten haber veren tarihçileri, sosyologları, 
bilimkurgu yazarlarını, fütüristleri okuduğunu söylüyor. 
“Ama bilim dünyasının geleceğini öngören bu isimlerin 
hiçbiri bilimle birinci elden ilgilenmiyordu” diye yakınıyor. 
Gelecek tahminlerinin neden tutmadığındıysa “Mağara 
Adamı Prensibi”yle açıklıyor. “Modern teknoloji ve il-
kel arzularımız arasındaki çatışmayı çoğu zaman ikin-
cisi kazanıyor. Güvenmek için temas etmeye ihtiyacımız 
var. Bu yüzden insansız şehirler belki de hiç var olmaya-
cak, çünkü insanlar hiçbir zaman teknolojiye tam olarak 
güvenemeyecek” diyor. Kaku›nun buradan çıkardığı sonuç 
2100›ün teknolojilerinin özünde “yüksek dokunurluk” (high 
touch) olacağı. Yani Kaku’ya göre mağazada olmasak bile 
giysileri elimizle seçiyormuş gibi hissettiren; stadyumda 
bulunmasak da maçı sahada izlettiren aygıtlar 2100’de bizi 
bekliyor.

Bu yazıda hayal ürünü değil, bilimsel gerçeklere dayanan 
gelecek tahminlerini bulacaksınız. Yakın geleceğe damga 
vuracağı tahmin edilen bazı teknolojileri sıralayalım.

Bilgisayarlar Her Yerde Olacak

Nesnelerin İnterneti

Çip fiyatları düştükçe çevremizdeki cihazlar çipler ile 
donatılıyor ve mucizevi bir dönüşüme uğruyor. Telefon-
dan cep telefonuna, analog kameradan dijital kameraya, 
langırt makinesinde bilgisayar oyunlarına, pikaptan ipod’a 
dönüşüm gibi. Akıllı ürünler tasarlamayan firmalar iş 
dünyasına veda etmek zorunda kalabilir. “Bilgisayarların 
kaderi de her kitlesel teknoloji (elektrik, kağıt, şebeke suyu) 

tors talk?” in the term of cinema was silent in 1927. Chair-
man of the executive board of IBM Thomas Watson said 
in 1943 “I think there is a world market for maybe five 
computers.”. Michio Kaku says “Betting with the future is 
very risky because all of them undercalculated the tech-
nological development.” based on these examples. He says 
that he read about prophesying historians, sociologists, 
sci-fi writers, futurists. He complains as “But non of these 
prescriptive names about the future of science world was 
interested with science at first hand.” 

He explains the reason of why these predictions are in-
consistent as “Cave Men Principle”. “The conflict between 
modern technologies and our primal desires is gained by 
the second one frequently. We need touching for trust. For 
this reason, maybe peopleless cities will never be exist. 
Because people will never trust the tecnology completely.” 
he says. The deduction that Kaku made from here is that 
there will be “high touch” in technologies of 2100. So ac-
cording to Kaku, the devices that make us feel like we se-
lect the clothes with our hands even if we are not in the 
store are waiting us in 2100. 

You will find the future predictions based on scientific 
truth, not fictions. Let’s sort some technologies that are 
envisaged to stampt to the near future. 

The Computers Will Be Everywhere

The Internet of The Things

The lower price of the chips the more equipped devices 
with the chips and they have a miraculousness transmis-
sion. Like the transmission of from telephone to cellphone, 
analog camera to digital camera, foosball to computer 
games, pickup to iPod. The companies which aren’t de-
signing the smart product may be have to say goodbye to 
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gibi görünmez hale gelip hayatımızın içine işlemek olacak. 
Nasıl bugün bir odaya girdiğimizde otomatik olarak elek-
trik düğmesini arıyorsak, gelecekte ilk yaptığımız internete 
bağlantı fişi veya giriş şifresini aramak olacak” diyor Michio 
Kaku. İnternet bağlantısı olan motor kaskları darbe alması 
durumunda konumunu acil durum merkezine göndererek 
müdahale süresini kısaltmayı amaçlıyor. 

Yüzey Bilgisayarları

Microsoft Surface isimli devrim niteliğindeki ürün ile Mic-
rosoft bilgisayar dünyasının yüzünü değiştirmeyi hedefli-
yor. Microsoft, bilgisayar hakkında bildiğimiz ve sevdiğimiz 
her şeyi normal bir kahve masası üzerinde bize sunuyor. 
Microsoft Surface, tam anlamıyla gerçek dünya objeleri 
ile etkileşebilecek ve el hareketlerine cevap verebilecek 
çoklu dokunma özelliğine sahip bilgisayarlar oluşturuyor.  
Kahve masası tasarımı ile Microsoft günlük yaşamda 
kullandığımız mobilyaları bilgisayarlarla etkileşimli hale 
getirmiş oluyor. Kahve masası etrafında toplanan aile bi-
reyleri basit bir dokunuşla resimleri paylaşabilir ya da 
sınırsız bilgiye erişebilir hale geliyor.

Microsoft Surface, kızılötesi görüntü ve nesne tanıma 
ile parmak, dokunuş ya da cihaz tanımlama temeline 
dayanmaktadır. Bu teknoloji ile kullanıcılar fare ya da klavye 
kullanmaksızın 30 inç ekran üzerinden işlem yapabilir. Aynı 
iş üzerinde birden çok kişi aynı ekranda birlikte çalışabiliyor.

Dokunmatik yüzeylerin maliyeti düştükçe ve her geçen gün 
biraz daha geliştikçe, ilk çoklu dokunmatik ürünlerinin ile-
ride bir gün sınıfları da değiştireceğini görebiliyoruz.

Elektronik Kâğıt

Kâğıt gibi esnek ve yeniden kullanılabilir özelliklere sa-
hip olan elektronik kâğıtlara yüklenen veriler elektrik 
akımının yardımıyla okunabilir görüntü haline dönüşüyor. 

business world. Michio Kaku says “The destiny of comput-
ers - like other mass technologies like electricity, paper, 
and running water - is to become invisible, that is, to dis-
appear into the fabric of our lives, to be everywhere and 
nowhere, silently and seamlessly carrying out our wishes.”. 
Motorcycle helmets which have internet connectivity aim 
to shorten the response time by sending the location to 
emergency center in case they are smitten. 

Surface Computers

Microsoft targets to change the computer world’s feature 
with the revolutionary product named Microsoft Surface. 
Microsoft presents everything that we love and know 
about computer on a coffee table. Microsoft Surface cre-
ates the computers that have the characteristics of multi-
interference that can answer the hand movements and 
sympathize with real world objects properly. Microsoft 
makes the furnitures that we use in daily life interactive 
with computers by coffee table design. The family mem-
bers gathering around the coffee table can share pictures 
or reach unlimited information by a simply touch. 

Microsoft Surface is based on upon device, touch or fin-
ger describing with infrared imaging and object recogni-
tion. The users can take action over 30 inch screen without 
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Elektronik kâğıt uygulamalarının yardımıyla elektro-
nik teknolojisi bugün bildiğimizden çok farklı bir hale 
dönüşecek. Gelişmiş elektronik kâğıt teknolojisi iç mima-
ride, reklamcılıkta, evlerde, yazılı basında ve ofislerde çok 
farklı uygulamaların kullanılmasına imkân verecek.

Bunlar mevcut teknolojiler. Ucuzlamadığı için günlük 
hayatımızda henüz girmedi. Gelecekte e-Kağıt benzeri 
teknolojinin duvarlarımız kaplayacağı aşikar. Bu teknoloji 
ile birlikte bulut teknolojisinin önemi daha da artacak. 
Mutfağının tezgahında görüntülü konuşma yapan kişi 
konuşmasına oturma odasının duvarında yada araç içi 
monitöründe devam etmek isteyecektir. 

Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik

Sanal Gerçeklik (Virtual reality)

Bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortam-
lara denilmektedir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgi-
sayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibaret-
tir. Günümüzde sanal gerçeklik gözlükleri takarak ayda 
yürüyüş yapmayı deneyimleyebiliyoruz. Sanal gerçeklik 
yaygın olarak eğitim, gözlem, test, eğlence, tedavi faali-
yetlerini yerine getirilebilmektedir. Yani tarih dersinde 
sanal gerçeklik gözlükleri ile Malazgirt Meydan Muharebe-
sini Sultan Alpaslan’dan dinleyip savaşın içindeymişiz gibi 
hissedebileceğiz. 

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

Hayal gücümüzün sınırı yok. Duvarın arkasını görmeyi 
hepimiz isteriz. Doğaüstü yeteneklere de ihtiyacımız yok. 
Duvarın arkasına yerleştirilen kameranın görüntüsünün 
gözlüğümüze ya da lensimize yansıtılması yeterlidir. 
Terminatör filminde Arnold Schwarzeneger karşılaştığı 
kişilerin profilini görebiliyordu. Bunların tümü arttırılmış 
gerçeklik olarak isimlendiriliyor. Gerçek dünyadaki çevrenin 
ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, 
grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana 
getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünü-
müdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından 
değiştirilmesi ve artırılmasıdır. Buna karşın sanal gerçek-
likte ise gerçek dünya yerine tasarlanıp canlandırılmış bir 
dünya vardır.

Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki 
ögeler ile etkileşim içindedir. 

Fizikçi Michio Kaku›nun tahminleri arttırılmış gerçek-
lik teknolojilerinin öncelikle öğrencilerin kopya çekme 
hevesi ile gelişmeye başlayacağını, daha sonra siyasetçile-
rin siyasi konuşmalarında, turistlerin gezi rehberliği için 
kullanacağını öngörmektedir. ABD ordusu tarafından 
halihazırda arttırılmış gerçeklik gözlükleri kullanılmaktadır.

using any mouse or keyboard. More than one person on 
same work can work together in same screen. As long as 
the cost of touch pads are decreasing and they develop 
day by day, we can see that first multi-touch products will 
change the grades one day in the future. 

Electronic Paper

The datas downloaded to electronic papers which have 
flexible and reusable characteristics like paper turn into the 
legible display under favour of electric current. By the help 
of electronic paper applications, electric technology will 
transform a shape which is more different than we know. 
Developed electronic paper technology will enable the us-
ing of various appliations in interior decoration, advertis-
ing, houses, printed media and offices. 

These are the current rechnologies. Because of it didn’t 
become cheaper, it didn’t come into our lifes. It is appar-
ent that the technology like e-Paper will cover our walls. 
The importance of cloud technology will increase with this 
technology. The person who does video talk in their kitch-
en’s bench will want to continue on their living room’s wall. 

Virtual Reality and Augmented Reality

Virtual Reality

It means the environments created by computers by imi-
tating. Many virtual reality environment is made up of vi-
sual experiences obtained by a computer’s screen. Now-
adays we can experience moonwalk by wearing virtual 
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Dijital Kapitalizm

Ürün ve hizmetlerin sunumu dijitalleştikçe üretici ile tüketici 
arasındaki mesafe de kısalıyor. Üretici tüketiciye yaklaştıkça 
aracılara ihtiyaç azalıyor. Ödemeler dijitalleşiyor, daha 
da artacak. Cüzdan yerine cep telefonu kullanımı da hızla 
artıyor. 

Kapitalizmin dijitalleşmesi ile kusursuz kapitalizme adım 
adım yaklaşıyoruz. Bunun anlamı istediğimi ürünü yada 
hizmeti en ucuz, en iyi şekilde ve en kısa zamanda elde 
edebileceğiz. Aracılara para ödemeyeceğiz. Bu devrimin 
kaybedenleri aracılar, kazananı entelektüel bilgi servis 
edenler olacaktır.

3 Boyutlu Yazıcılar

Bazen çocukların istediği oyuncakları bulmak için 
oyuncakçıları dolaşırız. 3 boyutlu  yazıcılar ile istediğimiz 
oyuncağın istediğimiz renk ve boyutunda basılmasını 
sağlayabileceğiz. Bu teknoloji ile ara ürün temininde 
yaşanan sıkıntılar ve gecikmelerin de önüne geçilecektir. 
Tedarik süreleri kısalacak, taşıma maliyetleri azalacaktır.

Şoförsüz Araçlar

Şoförsüz araçlar ABD›nin Kalifornia, Nevada, Florida gibi 
eyaletinde kullanılıyor. Şoförsüz araç, hareketleri algılıyor 
ve elektronik beyin çevredeki cisimlere göre aracın hız 
limitini ayarlıyor. Google’nın şoförsüz aracı sensör-

reality glasses. Virtual reality can carry out the facilities 
of education, observation, test, entertainment, treatment 
prevalently. In a word, we can listen Battle of Malazgirt by 
Sultan Alpaslan in history lesson by virtual reality glasses 
and feel like we are in the war. 

Augmented Reality

Our imagination doesn’t have any limit. Each of us want to 
see the back of the wall. We don’t either need any super-
natural power. It is enough that the image of the camera 
which is placed to the back of wall is reflected to our glass-
es or lens is enough. Arnold Schwarzeneger in Terminator 
was able to see the people’s profile. All of them are named 
as augmented reality. 

Enrichment comes true as real-time and is involved in 
an interaction with the items in environment. Physicists 
Michio Kaku’ s predictions foresee that augmented reality 
will start to develop with students’ cheating fed in exams 
primarily and then will be used in politicians’ speechs and 
for travel guide of tourists. Augmented reality glasses are 
currently used by USA army. 

Digital Capitalism 

As long as the representment of the products and ser-
vices are being digitalization, the distance between pro-
ducer and customer is shortening. As producer nears to 
the customer, the need for intermediaries are decreasing. 
The payments are becoming digitalization, it will increase 
much. Cellphone usage is increasing a lot instead of wallet. 

We are pproaching the flawless capitalism incrementally by 
capitalism is becoming digitalization. It means that we will 
obtain the product or service that we want cheaply, ideally 
and at the earliest. We won’t pay money to intermediaries. 
The losers of this revolution is intermediaries and the win-
ners are intellectualist information serving ones. 

3D Printers

Sometimes we walk around in stores to find the toy want-
ed by children. We will provide to print the toy that we 
want in whatever color and size we want with 3 dimen-
sional printers. With this technology, the problems had 
during the supply of byproducts will be precluded. Supply 
periods will become shorter and transportation costs will 
decrease. 
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ler sayesinde çalışıyor. Yakın ve belli mesafedeki cisim-
leri algılayarak hata miktarını minimize ediyor. Bu şekilde 
Google’nın şoförsüz aracı ortaya çıkacak olan şoför kaynaklı 
hataları en aza indirgiyor. Google’nın şoförsüz aracı ile yola 
çıkmadan varılacak olan yer ve yol durumu manuel olarak 
ayarlanmaktadır. Engelliler için de kurtarıcı olacaktır. 

Şoförsüz araçlar yakın zamanda günlük hayatımızın parçası 
olacak gibi. Araç kullanırken harcadığımız süreyi internette 
sörf yaparak, film izleyerek ya da iş ile ilgili bir şeylere 
bakarak geçirebiliriz. Bu da araç içi medya cihazlarının 
kullanımının artacağı anlamında yorumlanabilir.

SONUÇ

İnsanlık medeniyeti değiştirecek teknolojileri hayal etmek-
ten vazgeçemiyor. Hayatımıza önce kişisel bilgisayarlar 
girdi, sonra da internet. Daha sonra da bulut teknolojisinin 
yaygınlaşması ile bilgiye her şekilde erişim kolaylaştı. Şimdi 
sırada yukarıdaki teknolojiler bulunuyor. Bize düşen ise 
AR-GE çalışmalarımızı geleceğin teknolojileri ile yön ver-
mek, var olan teknolojileri elektrik şebekesi görünmez hale 
getirmek. 

Geleceği yaratacak olan bizleriz. Yüzyıllardır artarak büyü-
yen bilim ve teknoloji hızla ilerlemektedir. Biyoteknoloji, 
yapay zeka, nanoteknoloji, telekomünikasyon ve bilgi-
sayar teknolojileri. Bu teknolojiler karşısında tepkisiz kal-
mak, üzerinize doğru gelen trenden kaçmamak gibidir. Bu 
tren geleceğe giden tren. Hevesli ve azimli olanlar bu treni 
yakalayacak hatta makinist koltuğuna gecenler olacaktır. 
Dileyelim ki bilim, bilgelik ve şefkat ile yoğurulsun ve 
insanoğlu ve doğa için en iyi şekilde kullanılsın.

Vehicles Without Driver

Vehicles without driver are using in the states of USA like 
California, Nevada, Florida. Vehicle without driver per-
ceives the movements and electronic brain arranges the 
speed limit of the vehicle according to the objects around. 
Google’s vehicle without driver works through sensors. It 
minimises the fault amount by perceiving the objects in 
near and definite distance. In this manner, Google’s vehicle 
without driver reduces the faults originated from driver. 
With Google’s vehicle without driver, the destination and 
road condition is arranged manually before take the road. 
It will be rescuer for the disabled people. 

It looks like the vehicles without driver will be part of our 
lifes. We can spend the time that we waste during drivig a 
vehicle in watching TV or surfing on the internet. This can 
be commented as the usage of cab media devices will in-
crease. 

RESULT

The humanity can’t give up on imagine of technologies that 
will change the civilisation. Once personal computers came 
into our lifes and then internet. Later, accesing to the infor-
mation got easy by proliferation of cloud technology. Now 
the above technologies are on the line. Our part is directing 
R&D studyings with future technologies. 

We are the ones who will create the future. The science 
and technology is growing rapidly for many centuries. 
Biotechnology, artificial intelligence, nanotechnology, 
telecommunication and computer technologies. Remain-
ing unresponsive against to these technologies is like not 
running away from the train which is coming to you. This 
train is the trains which goes to future. Willing and deter-
mined ones will catch this train. Science is kneaded with 
wisdom and compassion and used best for the humanity 
and nature.    
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The solution of the problems caused by the people is again 
the people. Hope is the first key of this solution. That’s why, 
check on the new trends of the next year by saying never 
quit certainty for hope just like every year... 

Trendwatching that is following 
international customers’ trends 
made public their expectations 

in 2017 as they do every year. The 
most important five trends of the 
2016 that Trendwatching clarified 
are, ““Separate worlds”, “Virtual expe-
rience economy”, “Hidden individuals”, 
“Capture capacity” and “Big brother 
brands”.

In my opinion, “Separate worlds” has 
the big importance in these trends. 
Trendwatching remarks a range of de-
velopment in 2016 from Brexit quake 
in European Union to Trump surprise 
in USA and also from Le Pen danger 
to coup attempt in Turkey, and says 
that the separate worlds will become 
much more clear in 2017. So, even as 
effects of the global recession were 
started to surpass, an array of factor 
like national, ethnic, religious wars, 
fear of terror are abalienating people 
from each other. Therefore, we will 
much more feel the conflict between 
global citizens and the trends that are 
more local and even want to become 
introverted and look with suspicion to 
the ones are different from them. 

2016’yı toplum olarak pek iyi geçirdiğimizi 
söyleyemeyiz. Önceki yeni yıllarda içimiz 

daha umut dolu olurken, bu yıl umut yerini 
daha çok “Allah beterinden saklasın” 
duygusuna bırakmış durumda. Ancak 

umutsuzluğun da bir çözüm olmadığını 
hemen hatırlatalım. 

İnsanların neden olduğu her türlü sorunun çözü-
mü yine insanlardadır. Umut da bu çözümün ilk 

anahtarıdır. Bu nedenle umudunuzu hiçbir zaman kay-
betmeyin diyerek her yıl yaptığımız gibi, önümüzdeki 

yılın trendlerine bir göz atalım...

Uluslararası tüketici trendleri-
ni izleyen Trendwatching, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 

2017’deki beklentilerini açıkladı. 
Trendwatching”in açıkladığı 2017’nin 
en öneml beş tüketici trendi; “Ayrı 
dünyalar”, “Sanal deneyim ekonomisi”, 
“Gizlenen bireyler”, “Kapasite yakala-
mak” ve “Büyük birader markalar”.

Bu eğilimler içinde “Ayrı dünyalar’ tren-
dinin bence büyük önemi var. Trend-
watching, Avrupa Birliği’ndeki Brexit 
sarsıntısından ABD’deki Trump sürpri-
zine, Fransa’daki Le Pen tehlikesinden 
Türkiye’deki darbe girişimine kadar 
2016’da yaşanan bir dizi gelişmeye dik-
kat çekiyor ve 2017’de ayrı dünyaların 
daha da belirginleşeceğini söylüyor. 
Yani tam da küresel durgunluğun et-
kileri yavaş yavaş aşılmaya başlarken 
milli, etnik, dini savaşlar, terör korkusu 
vb. bir dizi etken insanları birbirin-
den uzaklaştırmaya başlıyor. Bu 
nedenle 2017 ve sonrasında küre-
sel yurttaşlarla, daha yerel, hatta 
içe kapanmayı isteyen, kendinden 
farklı olana şüpheyle bakan eğilimler 
arasındaki çatışmayı daha çok 
hissedeceğiz.

We as the society can’t say 
that we had 2016 good. The 
previous new years were full 
of more hope but this year 
we are in a mood as “God 

bless from worse”. However, 
let’s remind that hopeless-

ness is not a solution. 

TRENDLERİ
TRENDS

Bilgi Üniversitesi
Güventürk GÖRGÜLÜ
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Trendwatching”in dikkat çektiği ikinci eğilim ise sanal 
deneyim ekonomisindeki yükseliş. Evet, sanırım bu ko-
nuda pek kimsenin şüphesi yok. Ünlü teknoloji uzmanı 
Kevin Kelly “Eskiden internetin odak noktası bilgiyken artık 
deneyim” olduğunu söylüyor. Geleneksel dünyanın bolluk 
ve kıtlığa göre tanımladığı statü kavramı, sanal dünyanın 
keşfiyle artık neredeyse anlamını yitirme aşamasına geli-
yor. Maddi imkansızlıklar ve fiziksel kısıtlamaların olmadığı 
bir sanal deneyim dünyası artık tüketicileri bekliyor.

Gizlenen bireyler trendi ise anonimliğin bir tür geri dönüşü 
olarak nitelendirilebilir. Yüz değiştirme, ses işleme, ses 
maskeleme gibi sistemlerin gelişmesi, örneğin kimlik 
açıklamadan iş görüşmelerinin yapılabilmesine ve bir dizi 
başka yenilğe neden olacak gibi görünüyor. 

Kapasite ele geçirme meselesi ise bu trendler içinde bence 
en heyecan verici olanı. Bu trend, yeni değer kaynaklarını 
bulma, bu kaynakları serbest bırakma veya o ana kadar 
kullanılmayan kaynağı kullanmak için yaratıcı yeni yollar 
bulma anlamına geliyor. Nitekim geçmiş bunun örnekleri-
yle dolu. Über’den AirBNB’ye veya Wikipedia’ya kadar yeni 
kapasitelerin harekete geçmesi, yepyeni değerler ortaya 
çıkartabiliyor. Paylaşım ekonomisinin, yeşil ekonominin 
yükseldiği zamanlardayız. Yani önümüzdeki yıl hepimiz 
gizli kalmış bir yerlerdeki kapasiteyi yakalamak, ortaya 
çıkartmak için kafamızı daha çok yormalıyız.

Trendwatching’in 2017 için öne çıkacağını tahmin ettiği 
beşinci ve son trend ise Büyük Birader markalar olarak 
adlandırılıyor. Orwell’in 1984 adlı romanına atıfta bulunan 
bu nitelendirme, dijital teknolojilerin giderek tüketicilerin 
hem online hem de offline hayatlarını daha fazla izleme ve 
kontrol etme kapasitesini ifade ediyor. Ama bu izlenme, bu 
sefer gönüllü bir şekilde gerçekleşiyor. Elde edilen büyük 
verinin işlenmesi, müşteri tatminini yükseltecek küçük 
verinin de işin içine girmesi, nesnelerin internetinin giderek 
daha fazla günlük hayatta olması artık alışmamız gereken 
değişimler. Bu değişimi hızlandıran iki yönlü bir gelişme 

The second trend that Trendwatching remarks is the rise in 
virtual experience economy. Yes, I think no one has doubts 
about this issue. The famous technology expert Kevin Kelly 
says, “Once the focal point of the internet was information, 
now is experience”. The status was defined by traditional 
world according to wideness and scarcity is in the stage 
of lose meaning by the exploration of the virtual world. A 
virtual experience world that doesn’t have any material 
impossibility and restriction is waiting the customers. 

Hidden individuals trend can be identified as a turnabout 
of anonymity. The development of the systems like face 
change, voice processing, voice masking appears like will 
cause some novelties. 

I think the most exciting one between these trends is 
capture capacity. This trend means finding and releasing 
new value sources or finding new creative ways to use the 
source that didn’t used until that moment. Thus, the his-
tory is full of the examples of this. The actuation of new 
capacities such as Uber, AirBNB or Wikipedia can make 
out unused values. We are in the time of rise in green and 
sharing economies. So, we should preoccupy to make out 
and catch the capacity in secret places next year. 

The fifth trend that Trendwatching is estimating that it 
will shine out is named as Big Brother brands. This de-
lineation that is referred to the novel of Orwell named 
1984 states the digital technologies’ increasing capacity 
to watch and control the customers’ offline lifes. But this 
watching is realized in a way of voluntary this time. The 
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var. Bunlardan birincisi bilgisayarlarla iletişim şeklimizdeki 
değişim. Şimdiye kadar ekranlar aracılığıyla gerçekleşen 
bu kullanımın ses iletişimine dönüştürülmesi için pek çok 
firma çalışıyor ve prototipler geliştiriyor.

İkinci önemli gelişme ise yapay zeka asistanlarının 
gelişmesi. Bazı sesli yanıt sistemlerinde kullanılmaya 
başlanan bu sanal yardımcılar, şimdilik sorulan sorulara 
cevap verebildiği gibi pek yakında hayatımıza girip bizim 
için organizasyonlar yapacak, randevular alacak, alışveriş 
listeleri hazırlayacak ve daha pek çok alanda hayatımızı 
kolaylaştıracak. Ses etkileşimi ve yapay zekanın bir araya 
gelmesi, karşılıklı konuştuğumuz yapay zekaya sahip ev içi 
asistanların kullanımını yaygınlaştıracak. Bir başka deyişle 
bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahneler yavaş yavaş 
gerçek olmaya başlayacak. Google Home, Apple Siri, Micro-
soft Cortana, Baidu Duer. Samsung Viv bu yeniliğin öncüleri 
arasında.

Evet, 2017’de de dünya her zamanki gibi her zamankinden 
daha hızlı değişecek. Dünyayı yine insanlar değiştirecek, 
bu değişim yine insanları değiştirecek ve tarih böylece akıp 
gidecek. Bunlar olurken yapmamanız gereken tek şey ise 
oturup seyretmek.

handing of obtained big data, making small data that will 
raise the customer satisfaction involved in, seeing things’ 
internet much more in daily life day by day are already the 
changes that we have to be used to. There are bilateral de-
velopment that expedites this change. One of them is the 
change in the way of our communication with computers. 
Lots of firms are working for transformation of this using 
which is actualised over screens until today to voice com-
munication. 

Second important development is growing of artificial in-
telligence assistants. These virtual helpers can answer the 
questions for now and will come into our lifes and make or-
ganizations for us, make appointments, prepare shopping 
lists and make our lifes easier soon. Gathering of sound in-
teraction and artificial intelligence will popularize the using 
of in-house assistants that we talk mutual. In other word, 
the scenes that we see in the science fiction films will start 
to come true gradually. Google Home, Apple Siri, Microsoft 
Cortana, Baidu Duer, Samsung Viv are between precursors 
of this novelty. 

Yes, the world will develop faster than ever as always in 
2017. The people will change the world, this changing will 
change the people and the history will range like this. The 
only thing that you shouldn’t do when all these things hap-
pening is just sitting and watching. 

Source: www.icerikfabrkasi.com
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Automatisation can be defined as actualization of in-
tended operations by a system without requiring any 
operator according to a prepared specific scenario. Home 
automation is the implementation of home technologies 
acoording to proprietary needs and wants. 

Business Development
Gökhan SERT

ev otomasyon sistemleri
home control systems

In other words, it can be defined as 
an operation or system that makes 
a house confidental, practical and 

comfortable and provides a person to 
develop their life style. Automatisa-
tion ensures our house to work active-
ly about handling our lifes. Our house 
is not in a passive structure anymore. 
It turns into a tool that works itself, 
provides our security and decreases 
electricity cost instead. The studies 
about this subject are qualified as 
smart home technology. It is possible 
for people to get service about lots of 
fields like security, communication, 
comfort, control etc. under favour of 
automatic control systems which are 
created by using modern technologies 
with smart home technology. 

Comfort-based transactions are per-
formed by the automation system of 
the processes that are time-consum-
ing, unnecessary, and that can not 
be performed by the user under nor-
mal conditions. In this regard, what 
a smart house can do depends on 
its imagination and personal needs. 

Akıllı evin neler yapabileceği hayal gücüne 
ve kişisel ihtiyaçlara bağlıdır. Bu konu-
larda en büyük kolaylığı, ev otomasyon 

sistemlerinin birçok komutu arka arkaya 
yerine getirmek suretiyle gerçekleştirdiği 

senaryolandırma seçeneği sağlar. 

Otomasyon; bir sistemin hazırlanan belirli bir senaryoya 
göre herhangi bir operatöre gerek duymadan istenilen 

işlemleri gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir. Ev oto-
masyonu ise ev teknolojilerinin kişiye özel ihtiyaç ve 

isteklere göre uygulanmasıdır.

Bir başka deyişle kişinin yaşam 
biçimini geliştirmesini sağlayan, 
bir evi daha rahat, güvenli ve 

kullanışlı kılan bir işlem ya da sistem 
olarak tanımlanabilir. Otomasyon, 
yoğun hayatımızı idare etmek ko-
nusunda evimizin aktif bir ortak olarak 
çalışmasını sağlar. Evimiz artık pa-
sif bir yapıda değildir. Bunun yerine 
kendi kendini çalıştıran, güvenliğimizi 
sağlayan, enerji faturalarımızı 
düşüren bir araç haline dönüşür. Bu 
konuda yapılan çalışmalar, akıllı ev 
teknolojisi olarak nitelendirilmektedir. 
Akıllı ev teknolojisi ile insanların, gün-
lük yaşamlarında veya iş hayatlarında 
modern teknolojiler kullanılarak 
oluşturulan otomasyon sistemleri 
sayesinde güvenlik, iletişim, konfor, 
tasarruf, kontrol vb. birçok alanda 
hizmet almaları mümkündür. 

Konforun temeli, kişiye gereksiz yere 
zaman kaybettiren işlemlerin oto-
masyon sistemi tarafından ve nor-
mal koşullarda kullanıcı tarafından 
gerçekleştirilemeyecek işlemlerin 
yerine getirilmesidir. Bu konuda akıllı 

What a smart house can 
do depends on its imagina-

tion and personal needs. 
The greatest convenience in 
these cases is the scenario-

setting option that home 
automation systems per-
form by executing many          

commands in succession.
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evin neler yapabileceği hayal gücüne ve kişisel ihtiyaçlara 
bağlıdır. Bu konularda en büyük kolaylığı, ev otomasyon 
sistemlerinin birçok komutu arka arkaya yerine getirmek 
suretiyle gerçekleştirdiği senaryolandırma seçeneği sağlar. 

Tüm perdelerin kapanması, ışıkların kısılması, alt katta alarmın 
devreye girmesi, televizyonun bir saat sonra kapatılması gibi 
normalde zaman kaybettirecek işlemler tek bir komutla ye-
rine getirilebilir. Sabah belirli bir saatte kahve makinesinin 
çalıştırılması, suyun ve evin sıcaklığının ayarlanması, müzik 
setinin veya televizyonun çalıştırılması, alarm sisteminin 
devre dışı bırakılması ve evden çıkarken bütün cihazların 
kapatılıp işyerine evden çıktığınızı haber vermek için telefon 
edilmesi yine senaryoların zamanlandırılması ile sağlanabilir. 

1)ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Akıllı ev, yazları soğutma sistemi olarak, havalandırma 
sistemleri ile birlikte ışık gölge yapısını da kullanarak, konut 
içine giren güneş ışığının sera etkisini kontrol altında tutup 
ısıyı denetler. 

Pasif önlemler ve bilinçli malzeme seçimi sayesinde iklim-
lendirme sorunu konut içinde minimize edilmektedir. Isıtma 
sistemi için ise daha çok doğalgazlı sistemler kullanılırken, 
bunun yanı sıra “aktif solar sistem” adı verilen, güneş ısısının 
su radyatörleri ile yapının belli bir kısmında depoladığı ısının 
yapı içerisine yansıtılması gibi sistemlerle ısıyı kontrol altına 
alma yoluna gidilir. Ayrıca “pasif solar sistem” denilen, güneş 
ışığının yapı içerisine girişini denetleyen mekanizmalarla 
ısının dengelenmeye çalışıldığı sistemler kullanılarak, hem 
konfor koşulları ayarlanır hem de enerji sarfiyatı minimize 
edilir. Örneğin; güneş ışığının mekana etkisini mekanın 
ısısına göre ayarlayan akıllı pencereler kullanılmaktadır. 

Isıtma soğutma sisteminin tüm değerleri bir ana bilgisayar 
tarafından değerlendirilmekte, gün içerisinde sürekli bilgi 
toplayıp bu bilgileri değerlendiren bilgisayar sayesinde, her 
an ısı girişi ve çıkışı, hangi sistemin ağırlıklı olarak kullanılması 
gerektiği gibi kontroller yapılmaktadır. Akıllı evdeki tüm sen-
sörler ait oldukları araca değil bilgisayara bilgi göndermekte 
ve kararlar bilgisayar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla 
merkezi bir ısı kontrol mekanizması söz konusudur. 

The greatest convenience in these cases is the scenario-
setting option that home automation systems perform by 
executing many commands in succession.

Normally, the time-consuming processes such as shut-
ting down all the curtains, dimming the lights, switching 
on the lower floor alarm, turning off the television after 
one hour can be accomplished with a single command. 
Telephone calls can also be made to schedule calls to the 
coffee machine at a certain hour in the morning, to set 
the temperature of the water and the house, to operate 
the music set or television, to turn off the alarm system, 
and to turn off all the devices and inform the workplace.

1) HEATING AND COOLING SYSTEMS

The smart house uses light shade as well as ventilation 
systems as summer cooling system. It controls the heat 
by controlling the greenhouse effect of the sunlight en-
tering into the residence.

Under favour of the passive measures and the choice 
of conscious material, the problem of air conditioning is 
minimized in the house. Natural gas systems are used 
for the heating system. Besides, with the system called 
“active solar system”, the heat is controlled by reflecting 
the heat that the solar heat stores in a certain part of the 
structure with the water radiators into the structure. Fur-
thermore, with the so-called “passive solar system”, the 
entrance of the sunlight into the structure is inspected. 
Using the systems to stabilize the heat, both the comfort 
conditions are set and the energy consumption is mini-
mised. For example, intelligent windows are used to ad-
just the effect of the sunlight on the location of the space. 

All values of the heating and cooling system are evalu-
ated by a host computer. Thanks to the computer that 
constantly collects information during the day and evalu-
ates this information, heat input and output controls are 
constantly made. All sensors in the intelligent home send 
information to the computer they belong to and decisions 
are made by the computer. Therefore, there is a central 
temperature control mechanism.
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2) AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

Akıllı ev ışıklandırma sistemleri, konut içi atmosferini be-
lirleyip ayarlayan ve yine ısıtma-soğutma sisteminde 
olduğu gibi merkezi olarak bir bilgisayar tarafından tüm 
gün içinde kontrol edilen bir sistemdir. Kullanılan eleman-
lar elektronik kumandalı özel cihazlardır. Örneğin; ray üze-
rinde hareketli spot lambalar, özel nesneleri izlemek veya 
ışık düzeyini ayarlamak için yer değiştiren sistemler olarak 
tasarlanmıştır. Daha kompleks sistemler ise konutu bir ti-
yatro sahnesine benzeten, mekanlara ve mekan içerisinde-
ki faaliyetlere göre farklı ışık efektlerini ayarlayan değişik 
armatürlerin kullanıldığı bir sistem olarak tasarlanmıştır. 
Oluşturulacak efektlerin tamamlanabilmesi için hassas 
sensörlerin mekanın stratejik noktalarında bulunması, 
ışık düzeylerinin mekanın özel kısımlarında hassas olarak 
belirlenerek bilgisayarda değerlendirilmesi ve eşzamanlı 
olarak günün her dakikasında güncellenerek faaliyetlere 
göre restore edilmesi, bu sistemin en önemli özellikleridir. 

Evde iki tür ışıklandırma kullanılır; mekan ışıklandırması 
ve alan ışıklandırması. Mekan ışıklandırmasında, mekanın 
genel ışık düzeyi ölçülür ve öngörülen aydınlık sevi-
yesi için mekanın çeşitli yerlerine armatürler tesis edi-
lir. Günün değişik saatlerinde, sürekli değişen dış ortam 
aydınlığı da hesaba katılarak ortalama bir değerde ışık 
üretilir ve ayarlanır. Alan ışıklandırmasında ise, faaliyetler 
ve efektler ön plandadır. Örneğin; yemek masasındaki 
ışık düzeyi diğer kısımlardan farklı olmalıdır veya çalışma 
masasında aydınlık düzeyi belli bir değerin altında veya 
üstünde olmamalıdır. Standart sistemlerde sabit bir 
aydınlıkta kullanılan genel aydınlatma cihazları ortam-
da optimum bir aydınlık seviyesi ayarlayamamaktadır.  
Değişen ışık insanları hem fiziksel olarak hem de psikolojik 
olarak yönlendirmektedir ve istenen performansın dışında 
bir performans elde edilebilmektedir. 

3) MULTİMEDYA SİSTEMLER

Hızla gelişmekte olan iletişim teknolojileri, akıllı ev kavramını 
ortaya çıkaran temeli oluşturur. Akıllı evde iletişim sistem-
leri, konut içi iletişim ve konut dışı iletişim olmak üzere iki 
bölümde incelenebilir. Konut içi multimedya sistemlerine 

2) LIGHTING SYSTEMS

Intelligent home lighting systems are a system that iden-
tifies and adjusts the home atmosphere and is controlled 
centrally by a computer all day long as it is in the heating-
cooling system. The elements used are electronic con-
trolled special devices. For example, moving spotlights 
on the track are designed as shifting systems to track 
special objects or adjust the light level. More complex 
systems are designed as a system that uses a variety of 
luminaires that resembles a theater scene and adjusts 
different light effects according to the activities in the 
space and spaces. The most important features of this 
system are that sensitive sensors are located at the stra-
tegic points of the scene in order to complete the effects 
to be created, the light levels are precisely determined in 
specific parts of the space and evaluated in the computer 
and simultaneously updated every minute of the day.

Two types of lighting are used at home; place lighting 
and area lighting. In the place lighting, the general light-
ing level of the room is measured and the luminaires are 
installed in various places of the room for the prescribed 
luminosity level. Light is produced and adjusted at an 
average value during different times of the day. In area 
lighting, activities and effects are front-line. For example, 
the lighting level in the dining table should be different 
from the others, or the lighting level should not be be-
low or above a certain value. In standard systems, gen-
eral lighting devices used in a constant light can not set 
an optimum light level in the environment. The changing 
light directs people both physically and psychologically, 
and a performance outside of the desired performance 
can be achieved.

3) MULTIMEDIA SYSTEMS

Rapidly evolving communication technologies constitute 
the basis for unlocking the concept of smart home. Com-
munication systems in a smart home can be examined in 
two parts: in-home communication and non-home com-
munication. Examples of in-home multimedia systems 
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örnek olarak, fonksiyonların uzaktan kumanda edilebildiği 
telefon, tv, kayıt, ses ve ışıklandırma sistemleri gibi örnekler 
verilebilir. Bu sistemler, evin otonom sistemlerinin dışındaki, 
örneğin pencerelerin açılıp kapatılması, perdelerin kontrol 
edilmesi gibi iletişim mekanizmalarıyla kontrol edilebilen 
olaylardır.

4) GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

Güvenlik sistemlerinin en önemli birimi, kullanıldığı amaca 
göre; ses, titreşim, ışık, ısı vb. değişik durumları algılayabilen 
sensörlerdir. Akıllı evde hırsız, yangın, su taşkını gibi tüm 
güvenlik önlemleri kompakt bir yapı kazanmıştır. Tek tek 
alıcılar ve alarm sistemleri, yangın alarmı yerine çok daha 
etkili kullanılabilecek olan merkezi güvenlik birimi vardır.Tüm 
algılayıcıları senkronize bir şekilde kontrol eden bir merkezi 
güvenlik birimi, iletişim sistemleri ile koordineli bir şekilde 
çalışarak bölgenin güvenlik kuruluşlarına bağlanır ve böylece 
ev içi güvenlik sorunları minimize edilir. 

Hareket algılayıcıları ile alanların ve mekanların güvenliğini 
sağlamak, ev içi veya dışı mekanlarda kullanılan bir sistem-
dir. Bu sistemde; ultrasonik dalgalar, mikro dalgalar, hareket 
algılayıcılar ve fotosel ışın dedektörleriyle sürekli bir tarama 
yapılmaktadır. 

Yangın durumuna karşı kullanılan duman dedektörleri ile de 
belli bir yoğunluğu aşan duman bir yangın tehlikesi olarak 
algılanır ve tıpkı hırsız alarm sisteminde olduğu gibi, aynı 
anda hem alarm sinyali verilerek konut sakinleri durumdan 
haberdar edilir, hem de itfaiye teşkilatı olaydan haberdar 
edilebilir. 

Su baskını tehlikesine karşı mutfak, banyo gibi ıslak hacim-
lere yerleştirilen nem alıcıları, nem seviyesinde belirli bir 
artış algılandığında, merkezi sistem ana su vanasının 
kapanmasını sağlayıp, kullanıcıyı ve gerekli birimleri durum-
dan haberdar edebilir. 

Çevre güvenlik sistemleri yapılırkende, birçok sistem ürünü 
ya da seçenek kullanılarak konutun çevresi kontrol altına 
alınır. Konutun yakınından habersiz hiçbir şeyin geçmesine 
izin verilmezse, güvenlik sistemi devreye girer ve alarm 
konumuna geçer. Bu sistemler genellikle hareket dedektör-
leri sayesinde çalışırlar.

Bu sistemler arasında;

Çevre kamera izleme sistemleri 
Pencere veya kapı etrafına takılan dedektörler 
Daire, bahçe ya da otopark kapı girişlerine takılan, en ufak 
hareketi algıladığında bile aktif hale gelerek istenen ışıkları 
yakan dedektörler.
Gözle görülmeyen lazer ışınları ile çalışan bariyer dedektörler.
Evin bahçe sınırlarında bulunan set veya çitlere döşenen 
basınç algılamalı fiber kablo sistemi sayılabilir. Bu sistem-
lerin biri ya da hepsi kurulabilir ve evdeki mevcut akıllı ev 
kontrol panelinden kontrol edilebilir. 

are telephone, TV, recording, sound and lighting systems 
where functions can be controlled remotely. These sys-
tems are events that can be controlled by the communica-
tion mechanisms outside the home autonomous systems.

4) SECURITY SYSTEMS

The most important unit of the security systems is the 
sensors which can detect various situations such as 
sound, vibration, light, heat according to the purpose. All 
security measures such as burglar, fire, water flood in the 
smart house have gained a compact structure. Individ-
ual receivers and alarm systems have a central security 
unit that can be used much more effectively than a fire 
alarm. A central security unit, which controls all sensors 
in a synchronized manner, works in coordination with the 
communication systems and is connected to the security 
institutions of the zone so that domestic security prob-
lems are minimized.

It is a system that is used inside or outside the home to 
ensure the safety of the areas and places with motion de-
tectors. In this system, continuous scanning is performed 
with ultrasonic waves, micro waves, motion detectors 
and photocell beam detectors.

Smoke detectors that are used against fire conditions 
and smoke exceeding a certain intensity are perceived as 
a fire hazard and can be informed about residents and the 
fire brigade by giving an alarm signal.

Dehumidifiers placed in wet spaces such as kitchens, 
bathrooms against the risk of flood damage enable the 
central system to shut off the main water valve when a 
certain increase in humidity level is detected and inform 
the user and the necessary units.

While environmental security systems are being imple-
mented, many system products or options are used to 
control the surrounding environment. If it is not allowed 
to pass anything unannounced from near the house, the 
security system switches to the alarm position. These 
systems usually work with motion detectors.

These systems include;

Environmental camera monitoring systems
Detectors installed around the window or door
Detectors that are installed in doorways of a flat, garden 
or parking garage and are activated even when they per-
ceive the slightest movement
Barrier detectors working with invisible laser beams
Pressure-sensitive fiber cable system installed in a set 
or fence located at the house garden border. One or all of 
these systems can be installed and controlled from the 
existing intelligent home control panel at home.
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The researches clarify the wrongly known thoughts about 
LEDS which use less energy than many other lamps, are 
more durable and support sustainable design. In conse-
quence of the examinations in real level, it reveals the mis-
conceptions about LED lightings that are accepted as the 
most beneficial conversion from invention of the light. 

LED lighting have a lot of advan-
tages in contrast with many other 
lighting products. It uses less en-

ergy, is long life, conservationist and 
not bad for health. At last point about 
lighting, it is noticed that customers 
are out of touch with the character-
istics like this and have many infor-
mation which are thought as true but 
actually wrong. At the present time, 
despite LED lighting solutions are be-
ing a pretty popular subject gradually, 
the researchers, who set out on the 
fact that many people have misinfor-
mation about this subject, determine 
misconceptions about LED. 

Mistake 1: There is cancerogenic ef-
fect in LED lightings. They emit ra-
diation and are bad for health.

Answer: It is not true. On the contrary 
of this, LED lightings are not bad for 
health. The inside of LED lightings are 
created with environment-friendly 
technology. They are all proper for 
Europe conditions, produced with re-
cyclable materials and not harmful to 
the environment. They don’t ray out 

Günde ortalama 3 saat kullanılan bir LED 
lamba, 15 yıl boyunca arızalanmadan 

çalışmaya devam edebilir. 

Sürdürülebilir tasarımı destekleyen, daha dayanıklı olan 
ve diğer pek çok lambadan daha az enerji kullanan LED’ler 

hakkında yanlış bilinen düşüncelere araştırmalar açıklık 
getiriyor. Gerçek düzeyde yapılan incelemeler neticesinde, 
ışığın icadından bu yana aydınlatmada yaşanan en faydalı 

dönüşüm olarak kabul edilen LED lambalarla ilgili yanlış 
bilinen gerçekleri ortaya çıkarmaya başlıyor.

LED aydınlatma diğer pek çok 
aydınlatma ürününe göre birçok 
avantaja sahip; daha az enerji 

kullanıyor, uzun ömürlü, çevreci ve 
sağlığa zararsız. Aydınlatmada ge-
linen bu son noktada tüketicilerin bu 
ve bunun gibi özelliklerden habersiz 
olduğunu ve bu teknolojiyle ilgili pek 
çok doğru sanılan ama aslında yanlış 
bilgiye sahip olunduğu fark edilmekte. 
Günümüzde LED aydınlatma çözüm-
leri giderek popüler olan bir konu 
olmasına rağmen pek çok kişinin bu 
konu hakkında yanlış bilgilere sahip 
olmasından yola çıkan araştırmacılar, 
LED hakkında yanlış bilinen gerçekleri 
şöyle tespit etmektedir.

Yanılgı 1: LED lambalarda kansero-
jen etkisi vardır ve radyasyon yayar, 
sağlığa zararlıdır.

Cevap: Doğru değil, iddiaların ak-
sine LED lambalar sağlığa zararlı 
değildir.  LED lambaların içi çevreye 
dost teknoloji ile oluşturulmuştur. 
Tüm Avrupa şartlarına uygundur, 
geri dönüştürülebilir malzemeler-
den üretilirler, çevreye zararları bu-

A LED light which is used 
average 3 hours a day 
may continue to work 

during 15 years without 
breaking down. 

THE REALITIES OF 
LED LIGHTING
LED AYDINLATMA GERÇEKLERİ

Next&Nextstar
Yavuz ERSÖZ
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lunmaz. Gözle görülemeyen morötesi ve kızılötesi gibi 
ışınlar yaymaz; bu nedenle göz sağlığına zararlı değildir.
Kırpışmalara ve titreşimlere sebep olmaz.

Yanılgı 2: LED lambaların enerji tüketimi normal lam-
balara göre biraz daha düşüktür.

Cevap: Hem doğru, hem yanlış. LED lambalar, normal 
ampullere kıyasla biraz değil, bir hayli az enerji tüketir. 
Çünkü LED lambalar %90 daha az enerji tüketip, daha fazla 
aydınlatma üretirler; bu sayede tasarruf elde edilmesine 
yardımcı olurlar. Bir konutttaki tüm ampulleri LED lamba 
ile değiştirerek ay sonunda gelen elektrik faturasından 
%30’a varan tasarruf sağlamak mümkündür. Aynı zamanda 
LED lambalar A+ veya A++ enerji sınıfı etiketine sahiptir. 
Yani, bir LED lamba, satın alındığı andan itibaren elektrik 
faturasını azaltmaya ve dolayısıyla tasarruf elde etmeye 
yardımcı olur.

Yanılgı 3: LED lambaların parlaklığı, sahip olduğu watta 
göre değişir.

Cevap: Doğru değil. Birçok kişi bir ampulün watt gücü (W) 
ne kadar yüksek ise, o ampulün daha parlak olacağını he-
saplar.  Lakin watt gücü bir ampulün sadece ne kadar ener-
ji tükettiğini anlatır. Bir ampulün parlaklığı aslında lümen 
(lm) cinsinden hesaplanır. Akkor flamanlı ampullerin daha 
parlak ışık vermesi için içlerindeki telin ısınması gerekir; 
lakin LED lambalarda böyle bir gereklilik yoktur. LED lam-
balar, çok daha düşük bir watt tüketerek Akkor flamanlı bir 
ampulle aynı parlaklığı (lümen cinsinden) sağlar. Örneğin 
60 watt’lık bir şeffaf ampul 10 watt’lık bir şeffaf ampule 
göre daha parlaktır ancak, 10 watt’lık LED lambadan daha 
az parlaklığa sahiptir.

not-visible ultraviolet and infra-red. For this 
reason, they are not harmful for eye health. 
They don’t cause flickering and vibrations. 

Mistake 2: Energy consumption of LED lightings 
are slighty less than normal lamps. 

Answer: It is both true and wrong. LED lightings consume 
not slighly but much less energy than normal lamps. Be-
cause, LED lamps consume 90% less energy and produce 
much more lighting. Thus, they help to be appropriated. It 
is possible to provide savings up to 30% from electric bill 
per month by change all lamps with LED lamps in a hous-
ing. At the same time, LED lamps have A+ or A++ energy 
class tag. So, a LEB lamp helps to economize and reduce 
the electric bill as from the time they were purchased. 

Mistake 3: Brightness of LED lamps depend on their watt.

Answer: It is not true. Many people calculate that the 
higher watt power (W) of bulb, the brighter it is. However, 
watt power means only the rate of energy consumption of 
a bulb. The brightness of a bulb is calculated in lumen (lm) 
actually. To make glow filament bulbs give brighter light, 
the wire inside them needs to warm. But, there is no ne-
cessity like this in LED lamps. LED lamps provide the same 
brightness with a glow filament bulb (in lumen) by con-
suming less watt. For example, 60 wattage transparent 
bulb is brighter than 10 wattage one but, has less bright-
ness than 10 wattage LED lamp. 

To understand which of 2 bulbs is brighter, not watt but 
lumen value is needed to be checked. The lamp which has 
more lumen value will light much more always. 

Mistake 4: Lifetime of LED lamps are same with other 
lamps. 

Answer: It is not true. The average life expectancy of LED 
lamps is 15 years at least. A LED light which is used aver-
age 3 hours a day may continue to work during 15 years 
without breaking down. With this possibility, the neces-
sity of changing to bulbs is excluded. When expected life 
of a LED bulb is calculated as average 3 hours a day, it has 
equivalent lifetime with two energy saving, four halogen 
and ten glow filament bulbs. 
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2 adet lambanın hangisinin daha parlak olduğunu anlamak 
için watt değil lümen değerine bakılmalıdır. Lümen değeri 
daha büyük olan lamba  her zaman daha parlak yanacaktır.

Yanılgı 4: LED lambaların ömür süreleri, diğer lambalar 
kadardır.  

Cevap: Doğru değil. LED lambaların ortalama ömürleri 15 
yıldan başlar.Akşamları oturma odasında günde ortalama 3 
saat kullanılan bir LED lamba, 15 yıl boyunca arızalanmadan 
çalışmaya devam edebilir. Bu imkanla sürekli ampulleri 
değiştirmek gerekliliği devre dışı kalır. Günlük 3 saat orta-
lama kullanım ömrü olduğu hesaplandığında, Bir adet LED 
lamba, iki adet tasarruflu, dört adet halojen ve on adet Ak-
kor flamanlı lambaya eşdeğer kullanım ömrüne sahiptir.

Yanılgı 5: LED lambalar çabuk ısınırlar.

Cevap: Doğru değil. LED ampuller ortam şartlarına uyum-
ludur.Sıcak veya soğuk ortam şartlarında ışık kalitesin-
den ödün vermezler.LED ampuller ışık üretimi sırasında 
dışarıya fazla ısı vermezler. Yani, uzun süre çalışmakta olan 
bir LED ampulün glop kısmına çıplak elle dokunulduğunda 
el yakmaz. Bu nedenle LED lamba, yaz veya kış sürelerinde 
kullanılabilir.

Yanılgı 6: LED lambalar pahalıdır.

Cevap: Doğru değil. LED lambalar, diğer özellikli ampul-
lere göre çok daha iyi bir yatırım tercihidir. LED lambaların 
iki ana özelliği vardır; Uzun kullanım ömrü ve düşük                            
enerji sarfiyatı. Bu iki özelliği sayesinde LED lamba satın 
almak, tasarruf ettirecek ve elektrik faturasını bariz oranda 
düşürecektir.

Yanılgı 7: LED lambaların parlaklığı ayarlanamaz.

Cevap: Doğru değil.  Aydınlatma çok kişisel bir tercihtir, ko-
nutun ışık ambiyansını bir anda değiştirmeye sebep olur. 
Ampulleri dimmer ile kısıp loş bir ortam sağlanabilir, bu 
nedenle gevşemek ve rahatlamış hissetmek mümkündür. 
Böylesi bir ortam yaratmak içinse dimmer (kısılabilir) lam-
baya gerek vardır. 

Netice olarak, LED lambalar yüksek enerji tasarrufu 
sağlayarak tüm kullanım alanları ekonomisine büyük 
katkıda bulunur. Çevreye zararları yoktur, sürdürülebilir bir 
geleceğe destek olur. Günümüzde LED lambaya olan talep 
arttıkça, maliyetler de düşmektedir.Sağlığınız Ülke ve kişisel 
ekonominiz için LED aydınlatma ürünlerini kullanmanızı 
önemle tavsiye ederiz.

Mistake 5: LED lamps warm promptly. 

Answer: It is not true. LED bulbs are suitable for environ-
ment conditions. They don’t make concessions about light 
quality in hot or cold environment conditions. LED bulbs 
don’t put out any heat during light production. So, the dif-
fuser part of a LED bulb is works for so long doesn’t burn a 
hand when it is touched with bare hands. That’s why, LED 
lamp can be used in summer and winter periods. 

Mistake 6: LED lamps are expensive.

Answer: It is not true. LED lamps are much more better 
investment choice in contrast with other specifical bulbs. 
LED bulbs have two key features; Long lifetime and less 
energy wastage. Under favour of these two features, pur-
chasing LED lamp will reduce the  utility bill obviously. 

Mistake 7: Brightness of LED lamps are not managed.

Answer: It is not true. Lighting is a very individual choice 
and causes to change your housing’s ambience in an in-
stant. A dim environment can be provided by tightening 
bulbs with dimmer. Therefore, it is possible to relax and 
feel relieved. To create this kind of environment, dimmer 
lamp is needed. 

In conclusion, LED lamps contribute economy of all ar-
eas of usage greatly by providing high energy conserva-
tion. They are supportive for a sustainable future and not 
harmful to the environment. At the present time, costs are 
decreasing as the demand of LED lamp is increasing. We 
importantly recommend you to use LED lighting products 
for your health and economy of country and personal. 
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IBM Watson Analytics is an AI computer system capable 
of answering very diversed questions modeled in natural 
language, visualization service and data analysis on the 
cloud system. IBM Watson developed in IBM’s DeepQA 
project by a research team. Watson name is coming 
from IBM’s first CEO and businessman Thomas J. Watson.

IBM  WATSON

It provides a toolset for reporting, 
analysis and monitoring of events 
and metrics. The software consists 

of several components to meet the 
different information requirements 
in a company. IBM›s Watson super-
computer won the Jeopardy game 
show in 2011. It is revealed how cog-
nitive computing could make sense of 
amorphous information to give obvi-
ous answers.  

Imagine if you had a rare and undiag-
nosed disease that can not be diag-
nosticed by physicians. What if you 
had a right and chance that some 
smart system could read your symp-
toms then analyze through thou-
sands of clinical studies and medical 
textbooks to present a risk-matched 
list of potential diseases? IBM Watson 
is already starting to make this pos-
sible. IBM’s cognitive computing plat-
form can be provide these data to you 
with using their smart AI strategies.

People who use cloud computing on a 
regular basis are familiar with “as-a-

Doktorlar tarafından bir türlü teşhis konula-
mayan ve ender görülen bir hastalığınız 

olduğunu düşünün. Akıllı bir sistem 
tarafından yaşadığınız semptomları okuyup 
anlayabilen daha sonrasında binlerce tıbbi 
ders kitapları, yayınlar ve klinik çalışmalar 

üzerinden bu semptomları analiz işlemi 
yaparak karşılaşabileceğiniz potansiyel 

hastalıkları içeren risk eşleştirme listesinin 
size sunulduğunu hayal edin.

IBM Watson Analytics, doğal dilde modellenmiş çok 
yönlü sorulara cevap verebilen, veri analizi yapabilen 

ve bulut sistemi üzerinde görselleştirme servisi yapa-
bilen yapay zeka bilgisayar sistemidir. IBM Watson, 

IBM’in DeepQA projesi üzerinde çalışan araştırma ekibi 
tarafından geliştirilmiştir. Watson adı, IBM’in ilk CEO’su 

ve iş adamı Thomas J. Watson’dan gelmektedir.

Watson, olayların ve metrikle-
rin izlenmesini, raporlanması 
ve analiz edilmesini sağlayan 

bir araç setidir. Yazılım farklı bilgi ge-
reksinimlerini karşılamak için çeşitli 
bileşenlerden oluşur. IBM’in Watson 
süper bilgisayarı, 2011’de Jeopard 
oyun şovunu kazanmıştır. Biçim-
sel olmayan verilere anlamlı ve açık 
cevaplar verilebilmesi için bilişsel 
hesaplamaları kullanabilmektedir.

Doktorlar tarafından bir türlü teşhis 
konulamayan ve ender görülen bir 
hastalığınız olduğunu düşünün. Akıllı 
bir sistem tarafından yaşadığınız 
semptomları okuyup anlayabilen 
daha sonrasında binlerce tıbbi ders 
kitapları, yayınlar ve klinik çalışmalar 
üzerinden bu semptomları analiz 
işlemi yaparak karşılaşabileceğiniz 
potansiyel hastalıkları içeren risk 
eşleştirme listesinin size sunulduğunu 
hayal edin. IBM Watson bunu müm-
kün kılmıştır. IBM’in bilişsel bilgi işlem 
platformu akıllı yapay zeka strate-
jilerini kullanarak size bu verileri 
sağlayabilmektedir.

Imagine if you had a rare and 
undiagnosed disease that can 
not be diagnosticed by physi-
cians. What if you had a right 
and chance that some smart 

system could read your symp-
toms then analyze through 

thousands of clinical studies 
and medical textbooks to pres-
ent a risk-matched list of po-

tential diseases?

Oflaz Media
Erkut Göksel ÇINAR
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Bulut teknolojisini düzenli olarak kullananlar “as a service”, 
software as a service (hizmet olarak yazılım)”, “platform 
as a service (hizmet olarak platform)” tanımlamalarına 
aşinadırlar. Şimdi IBM “Watson as a service” hizmetini 
sunmaya hazırdır. IBM, bilişsel hesaplamayı genel anlamda 
internet uygulaması haline getirerek her türlü geliştiricilere 
bu teknolojiyi sunmak istemektedir. İlk uygulamalar sağlık 
hizmetlerine yönelik olmuştur ancak finans, telekomüni-
kasyon, Ar-Ge ve diğer sektörlerde de bir çok fırsatlar 
mevcuttur. Temel amaç, organizasyonlar tarafından soru-
lan soruların yanıtlarını doğru biçimde daha hızlı ve düşük 
maliyetle bulmalarına yardımcı olunmasıdır.

Watson, IBM’in DeepQA yazılımını ve Apache UIMA 
(Yapılandırılmamış Bilgi Yönetimi Mimarisi) çerçevesini 
kullanmaktadır. Sistem ayrıca Java, C ++ ve Prolog yazılım 
dilllerinde yazılmıştır ve Apache Hadoop çerçevesini kulla-
nan SUSE Linux Enterprise Server 11 işletim sistemi üze-
rinde çalışmaktadır.

Sistem, IBM›in DeepQA teknolojisi üzerine kurulu olan ve-
rilere hem hipotezler üretir hem de analizler eder. Paralel 
POWER7 işlemcileri ile entegre edilmiştir. Watson, her 
bir çekirdek başına dört iş parçacıklı  ve 3.5 GHz POWER7 
gücünde sekiz çekirdekli işlemci kullanan doksan adet IBM 
Power 750 sunucusu grubuna sahiptir. Sistemde 2.880 
POWER7 işlemci iş parçacığı ve toplam 16 terabayt RAM 
bulunur.

Watson saniyede 500 gigabayt veri işleyebilmektedir. 
Watson’ un tahmini donanım maliyeti yaklaşık üç milyon 
dolardır. Geleneksel hard diskler üzerinde arama yaparken 
gecikme seviyesi çok yüksek olduğu için tüm içerik 
Watson’un RAM’inde saklanmaktadır.

POWER 750: Maksimum 32 Mantıksal core barındırabilen 
1- 4 socketli serverdır.

service” like infrastructure-as-a-service, software-as-a-
service, platform-as-a-service. Now, IBM is ready to intro-
duce: Watson-as-a-service. IBM is making this technology 
available to developers to bring cognitive computing to 
internet applications in general. The first applications 
were oriented to health care, but lots of opportunities will 
available in finance, telecommunications, R&D and other 
industries as well. The main aim is helping organisations 
find answers to their questions they often ask, faster and 
at lower cost.

Watson uses IBM›s DeepQA software and the Apache 
UIMA (Unstructured Information Management Architec-
ture) framework. The system was written also includ-
ing Java, C++, and Prolog, and runs on the SUSE Linux 
Enterprise Server 11 operating system using Apache Ha-
doop framework to provide distributed computing.

The system generates hypotheses and analyzes data 
which is built on IBM’s DeepQA technology. It is integrat-
ing massively parallel POWER7 processors. Watson has 
a cluster of ninety IBM Power 750 servers, each of which 
uses a 3.5 GHz POWER7 eight-core processor, with four 
threads per core. The system has 2.880 POWER7 proces-
sor threads and 16 terabytes of RAM in total.

The Watson can process 500 gigabytes per second.  
Watson›s estimated hardware cost are about three million 
dollars. All content was stored in Watson›s RAM because 
the latency is too high when seeking on rotational disks. 

POWER 750: 1-4 sockets with max 32 Logical Cores, 

2,880 POWER7 Processor Cores and Watson has 90 Pow-
er750 Servers 

10 Racks of IBM POWER 750 Servers
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Watson 90 adet Power750 Servers ve 2880 POWER7 Pro-
cessor Core’a sahiptir.

Watson donanımının kapasitesi yaklaşık 80 TeraFLOP’dur. 
(80.000.000.000.000 işlem / saniye)

Watson’da 16 TB of RAM mevcuttur.

1 TB kapasite ile 17.000 saat müzik dinlenebilir.

1 TB kapasite  320.000 HD fotoğrafı kapsar. Watson 5.1 
milyondan fazla HD fotoğrafı saklayabilmektedir.

Watson yaklaşık 1,000 adet Britannica Ansiklopedisini 
barındırabilmektedir.

1 x IBM J16E (EX8216) switch sistemi 15 x 10GbE kart ile 
doldurulur.

Yazılım: Linux Enterprise Server 11

IBM DB2 ilişkisel veritabanı sunucusu Windows, z / OS, 
Linux üzerinde çalışmaktadır. 

The Watson hardware’s capable is around 80 TeraFLOPs. 
(80,000,000,000,000 operations/second)

The Watson has 16 TB of RAM 

1 TB could hold 17,000 hours of music. 

1 TB = 320,000 HD photos Watson could store more than 
5.1 Million

Watson only really stores about 1TB of actual text data 
(~1,000 x Encyclopedia Britannica). 

1 x IBM J16E (EX8216) switch - populated with 15 x 10GbE 
line cards. 

Software : Linux Enterprise Server 11

IBM DB2 relational database server runs on Windows, z/
OS, Linux.

The system attempts to understand what the question is 
asking and performs the initial analyses that determine 
how the question will be processed by the rest of the sys-
tem like Relations – Named Entities – Logical forms – Se-
mantic labels

The high-level architecture of IBM’s DeepQA used in Wat-
son

Most of the middleware running on Watson, with the no-
table exception of DB2, is open source. Additionally we can 
say that the majority of new software was written in Java 
and C++

Illumina is an American company that develops and 
manufactures integrated systems for the analysis of ge-
netic variation and biological function. Illumina and IBM 
announced that they would be bundling IBM’s Watson 
Genomics product with Illumina’s TruSight Tumor 170, 
a tool used to help match very sick cancer patients with 
drugs that might help them. Watson Genomics takes 
possession of nearly 10,000 scientific articles and 100 
clinical trials in a month. It will read files from Illumina’s 
TruSight Tumor 170 comprehensive panel and comment 
on with medical literature and clinical trials. The process 

Sistem, sorulan sorunun ne anlama geldiğini ve so-
ruyu soranın ne istediğini anlamaya çalışır ve sistemin 
geri kalanında nasıl işleneceğini belirleyen ilk analizleri 
gerçekleştirir. 

İlişkiler - İsimlendirilmiş Varlıklar - Mantıksal formlar - Se-
mantik etiketler

IBM, DeepQA’nın üst düzey mimarisini Watson›da 
kullanmıştır.

Watson’da çalışan DB2’nin de önemli kısmı olan ara 
katmanının çoğu açık kaynaklı koddur. Buna ek olarak, 
yazılımın genelinin ise Java ve C ++ ile yazıldığını söyleye-
biliriz.

Illumina, genetik çeşitlilik ve biyolojik fonksiyon anali-
zi için entegre sistemler geliştiren ve üreten bir Ameri-
kan şirketidir. Illumina ve IBM, IBM’in Watson Ge-
nomics ürününü Illumina’nın TruSight Tumor 170’i ile 
birlikte sunabileceklerini açıklamışlardır. Bu araçlar, kanser 
hastalarına yardımcı olabilecek ilaçlarla kanser hastalarının 
eşleştirilmesine yardımcı olmak içindir. Watson Genomics, 
yaklaşık 10.000 bilimsel makaleye ve her ay yanınlanan 
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100 klinik araştırmayı rahatlıkla barındırabilmektedir. 
Sistem, Illumina’nın TruSight Tumor 170 kapsamlı pa-
nelinden verileri okuyup, veri tabanında içerdiği tıbbi li-
teratürler ve klinik araştırmaların sonuçları ile bu verileri 
tanımlandırıp, yorumlayıp aynı zamanda öneriler yapabi-
lecektir. Bu işlemin tamamlanması tabii ki bir miktar za-
man alacaktır belki 1 haftadan fazla sürecektir fakat akınan 
sonuç raporu eşsiz olacaktır. Tam entegrasyon ise 2017 yılı 
içerisinde sağlanacaktır. Watson Health ve Illumina, genom 
veri sıralama araçlarını kullanarak kanser araştırmaları için 
tanımlama yapabilen uygulamaları da yürütmektedirler.

DNA dizilimi, tümördeki 170 adet geni analiz etmek için 
kullanılır, klinik araştırmalarda onaylanmış ve hali hazırda 
mevcut olan bir yöntemdir. Watson, bu verilere çok hızlı 
biçimde ulaşabilmektedir ve hangi genlerin mutasyon 
geçirildiğini ve hangi ilaçların hastalara yardımcı olabileceğini 
gösteren bir rapor çıktısını ortaya çıkarabilmektedir. Kuzey 
Carolina Üniversitesi’nin Lineberger Kapsamlı Kanser 
Merkezi›nde bu sistem kullanılmaktadır.

Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü İnsan Genom 
Merkezi profesörü Satoru Miyano, araştırmacıların ve 
doktorların çok fazla veri ile karşılaştıklarını söylemektedir. 
Örneğin, 2016’da kansere ilişkin 200.000’den fazla makale 
yayınlanmıştır fakat hekimlerin bütün bu verilerin hepsini 
tek tek okuyabilmeleri mümkün değildir ancak Watson gibi 
hem yapay zeka algoritmasına hem de kuvvetli donanıma 
sahip sistemler tüm bu verileri okuyabilir ve anlayabilir. Bu 
nedenle Watson, sağlık, finans, eğlence gibi alanlarda ve 
büyük veriler barındıran tüm alanlarda kullanılabilir.

IBM Watson’ın veri tabanı ansiklopediler, sözlükler, haber 
makaleleri, senaryolar ve tüm edebi eserleri içerebilir. Wat-
son ayrıca DBPedia ve WordNet gibi büyük veri tabanlarına 
erişebilmekte ve sistematiğini de kullanmaktadır.

IBM Watson olabildiğince ilginç ve önemli bir yapay zeka 
sistemidir. Google ve Facebook’da yapay zeka sistemleri 
ile ilgilenmektedir. IBM, bu semantik sistemi her türlü or-
ganizasyonun kendi iş akışlarına göre entegre edilmesini 
kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

takes more than a week to finish. The integration will be 
available in 2017. Watson Health and Illumina are offer-
ing genome data sequencing tools and standardize all this 
execution for cancer research.

The DNA sequencer is used only to analyze the 170 genes 
in the tumor that indicate that a medicine that is either ap-
proved or available in clinical trials. Watson can reaches 
that data within minutes and print out a report which tells 
what genes are mutated and what medicines might help 
patients. It is using at the University of North Carolina’s 
Lineberger Comprehensive Cancer Center. 

Satoru Miyano, a professor of the Human Genome Cen-
ter at the Institute of Medical Science in the University 
of Tokyo, said researchers and doctors are met with so 
much data. For example in 2016, more than 200,000 pa-
pers were published about cancer. Nobody can read it all 
but Watson can be read and understand all these datas.
So Watson may works in kind of fields like health care, fi-
nance, entertainment and making sense of big data.

The sources of information for IBM Watson contain ency-
clopedias, dictionaries, news articles, thesauri and all lit-
erary works. Watson also used some databases and sys-
tematics, like DBPedia and WordNet. 

IBM Watson is an potentially interesting and potentially 
important AI system. That’s because, Google and Face-
book are hitcing up with AI. IBM is trying to make it easier 
this semantic system for all organizations to apply their 
workflows.
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It is estimated that there have been 
50 million tonnes waste since 2015 
across the world. Our country has 

500 thousand ton waste potential 
and is at the 17th place among 185 
countries.

Electrical and electronic devices con-
tain many hazardous components. 
When these devices complete their 
lifetime, they may affect the environ-
ment and human health adversely if 
they are not recycled properly or dis-
posed.

Today, although lead (Pb), mercury 
(Hg), plus six valued chrome (Cr+6), 
polybromide biphenyl (PBB) and poly-
bromide diphenyl ether (PBDE) and 
cadmium (Cd) are prohibited for elec-
trical and electronic devices which are 
brought into the market, these ele-
ments are found in wastes collected 
from the market. Thus, “Electrical 
and Electronic Waste” should be pro-
cessed in licensed facilities to collect 
waste and eliminate negative effects. 

A computer contains 1,4 kg lead, 2 gr 
cadmium, 0,5 gr mercury. And 240 kg 
fossil duel, 22 kg chemical agent and 
1,5 ton is needed to manufacture a 

Elektrikli ve elektronik cihazlar, birçok zararlı 
bileşen ihtiva ederler. Bu cihazlar kullanım 
ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir 

biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf 
edilmediğinde çevre ve insan sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Dünya çapında 2015 yılı itibariyle 
50 milyon ton atık olduğu ön 
görülmektedir. Ülkemiz; 505 bin 

ton civarında atık potansiyeline sahip 
olup 185 ülke arasında 17. Sırada yer 
almaktadır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, 
birçok zararlı bileşen ihtiva eder-
ler. Bu cihazlar kullanım ömürlerini 
tamamladıklarında, doğru bir biçimde 
geri kazanılmayan ya da bertaraf 
edilmediğinde çevre ve insan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Günümüzde piyasaya sürülen elek-
trikli ve elektronik eşyalarda kurşun 
(Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom 
(Cr+6), polibromürlü bifeniller (PBB) 
ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) 
ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasak 
olmasına rağmen piyasadan toplanan 
atıklarda bu elementler bulunmaktadır. 
Bu sebeple ‘Elektrikli ve Elektronik 
Atıklar’ uygun bir şekilde toplanıp 
zararlı etkileri ortadan kaldırılacak 
şekilde lisanslı tesislerde işlenmelidir. 

Bir bilgisayar yaklaşık 1,4 kg kurşun, 
2 gr kadmiyum, 0,5 gr cıva içermekte 
ve bir bilgisayar ve ekranının imalatı 
için en az 240 kg fosil yakıt, 22 kg 

Electrical and electronic 
devices contain many           

hazardous components. 
When these devices       

complete their lifetime, they 
may affect the environment 
and human health adversely 

if they are not recycled      
properly or disposed.

Advancing technology and our consumption habits 
have been changing rapidly and waste types have been 
increasing accordingly. The fastest increasing types of 
waste are “Electrical and Electronic Wastes”.

Gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıklarımız hızla 
değişmekte ve buna bağlı olarak oluşan atık sınıfları 

artmaktadır. Bu sınıfa alınabilecek en önemli örneklerin 
başında ‘Elektrikli ve Elektronik Atıklar’ gelmektedir.

Görkem ŞAYHAN
İpek UZUNER

Metin KARAÇAM
EAG Geri Dönüşüm

ELEKTRİKLİ-ELEKTRONİK ATIKLARIN           
YÖNETİMİ VE GERİ KAZANIM POTANSİYELİ 
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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computer and computer screen. When these values are 
considered, the importance of recycling is easily under-
stood. Recycling changes according to conditions of coun-
tries and reasons which are of the same mind are; rational 
raw material usage and raw material savings accordingly, 
rational energy usage and energy savings accordingly, 
struggling with environmental pollution. All of them are 
intended to provide economic gainings.

RESPONSIBILITIES OF MANUFACTURERS OF ELECTRICAL 
AND ELECTRONIC WASTE

Manufacturers of electrical and electronic item manufac-
turers are responsible for: 

n Preventing presence of heavy metals such as lead and 
mercury in electrical and electronic devices,  
n Providing the conformity of products to be imported in 
AEEE Control Directive, 
n Including the statement “In Conformity With AEEE Di-
rective” in descriptions of product information, 
n Submitting the Form of Declaration of Conformity to the 
ministry in February every year, 
n Using materials and parts which will facilitate breaking 
down the products easily, decomposing, reusing, recycling 
and retrieving in order to provide retrieval and recycling 
rates and reduce waste, avoiding from EEE designs or 
manufacturing processes to prohibit reusing provided that 
it does not constitute an important advantage in terms of 
environmental protection and/or safety requirements, 
n Preparing an AEEE management plan regarding fulfill-
ment of liabilities of Directive and submitting it to the ap-
proval of the Ministry by themselves or an authorized in-
stitution of their organization, 
n Fulfilling liabilities arising from the directive severally or 
jointly with a current authorized institution,
n Achieving collection targets of domestic AEEEs,
n Applying for registration system of which main require-
ments are determined by the ministry for EEEs to be 
brought into the market and receiving code number from 
the ministry.

kimyasal madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu değerler göz önüne alındığında geri dönüşümün önemi 
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Geri dönüşüm ülke koşullarına 
göre değişiklik göstermekle birlikte genelde üzerinde hem-
fikir olunan nedenleri; rasyonel hammadde kullanımı ve 
buna bağlı hammadde tasarrufu, rasyonel enerji kullanımı 
ve buna bağlı enerji tasarrufu, çevre kirliliği mücadelesi ve 
hepsinin temelinde ekonomik kazanç sağlama arzusu olarak 
özetlemek mümkündür.

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIK ÜRETİCİLERİNİN              
SORUMLULUKLARI

Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri özetle: 

n Elektrikli ve elektronik aletler içerisinde kurşun, cıva gibi 
ağır metaller bulundurulmasını engellemekle, 
n İthal edilecek ürünlerin AEEE Kontrolü yönetmeliğine 
uygunluğunu sağlamakla, 
n Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE Yönetmeliğine Uygun-
dur” ibaresine yer vermekle, 
n Her yılın şubat ayında Uygunluk Beyan Formunu bakanlığa 
sunmakla, 
n Yönetmelikte belirtilen geri dönüşüm ve geri kazanım 
oranlarının sağlanması ve atıkların azaltılması amacıyla, 
elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi 
sırasında, ürünlerin kolayca parçalanmasını, ayrıştırılmasını, 
yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını 
kolaylaştıracak malzeme ve parçaları kullanmakla, çevrenin 
korunması ve/veya emniyet gereklilikleri açısından önem-
li bir avantaj teşkil etmediği sürece yeniden kullanımı 
engelleyecek EEE tasarımlarından veya üretim  proseslerin-
den kaçınmakla, 
n Kendileri veya organizasyonunda yer aldığı yetkilendirilmiş 
kuruluş tarafından, Yönetmelikten kaynaklanan yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını 
hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla, 
n Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini münferit 
veya mevcut bir yetkilendirilmiş kuruluşa dâhil olarak yerine 
getirmek
n Evsel  AEEE’lere  dair toplama hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini sağlamakla,
n  Piyasaya sürecekleri  EEE’ler  için esasları bakanlıkça 
belirlenen kayıt sistemine başvurmak ve bakanlıktan kod 
numarası almakla, yükümlüdürler.
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YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VE TUYAD

Yetkilendirilmiş kuruluş; Atık Elektrikli Ve Elektronik 
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nden kaynaklanan yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen 
esaslar dâhilinde oluşturulan ve kâr amacı gütmeyen ortak 
uyum organizasyonudur.

TUYAD’ın Yetkilendirilmiş Kuruluş kurulması için asgari 
şartların belirlenmesi, iktisadi kuruluş olunması için üyelerle 
yetki devri anlaşmanın sağlanması adına bilgilendirmeler 
yapılmış ve ilk adımlar atılmıştır. 

Yetkilendirilmiş Kuruluş olunmasındaki temel amaç; 
Türkiye’de Telekomünikasyon, Uydu ve Yayıncılık Sanayini; 
enerji verimliliği kapsamında geliştirmek, kaynakların op-
timal boyutta kullanımını sağlamak, geri dönüşüm, atık ve 
çevre yönetimi oluşturmak, 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulun-
mak üzere; sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, 
ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına ve ulusal 
kalkınmaya katkıda bulunmak; uluslararası sektörel enteg-
rasyonu hızlandırmak için projeler geliştirmek,

Sektörün teknolojik gelişmesini sağlamak; sorunları ve 
çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak 
için gerekli çalışmaları yapmaktır.

TUYAD VE EAG GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
İŞ BİRLİĞİ

EAG Geri Dönüşüm firması olarak uzun yıllardır Elektro-
nik Atık Geri Dönüşüm sektöründe faaliyet göstermekte 
ve çalışmalarımızı yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 
yürütmekteyiz. Bu kapsamda sahip olduğumuz lisans 
ve yetki belgelerimizi şöyle sıralayabiliriz. Elektrikli ve 
Elektronik Eşya İşleme, Atık Pil ve Akümülatör Toplama 
ve Geçici Depolama, Tehlikeli Atık Taşıma Araç ve Firma 
Lisansları ile bunun yanında ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 
27001 Kalite Yönetim Sertifikalarımız bulunmaktadır.

EAG Geri Dönüşüm TUYAD’ın yetkilendirilmiş kuruluş 
olması sürecinde danışmanlık hizmeti sunacaktır ve 
TUYAD’ın Yetkilendirilmiş Kuruluş olması sonrasında, 
TUYAD bünyesinde bulunan firmaların Elektronik Atık 
Beyan Sistemine kayıtları, tüm atık yönetimi ile bel-
gelendirilmelerinin yapılması hususunda hizmet vermeye 
devam edecektir.

AUTHORIZED INSTITUTION AND TUYAD

Authorized institution; is an organization established with-
in main principles determined by the Ministry in order to 
fulfill requirements of Directive on Control of Waste Elec-
trical and Electronic Devices and mutual harmony organi-
zation which is non-profit.

Information have been given for determination of mini-
mum requirements to establish Authorized Institution of 
TUYAD and providing delegation of authority with member 
for making it an economic foundation, and first steps have 
been taken. 

The main purpose for being an Authorized Institution is; 
to develop Telecommunication, Satellite and Publicity In-
dustry in Turkey within the scope of energy efficiency, to 
provide using the sources at optimum level, to enable re-
cycling and waste and environment management, 

To evaluate the sectoral potential ideally in order to con-
tribute to economic and social development of our coun-
try; to contribute to adoption of national economic policies 
and national development; to develop projects in order to 
accelerate the international sectoral integration,

To provide technological development of the sector; and 
to do necessary researches in order to announce problems 
and solution offers to the public, authorized institutions.

TUYAD AND EAG GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. COOPERATION

As EAG Recycling Company, we have been active in the 
Electronic Waste Recycling sector and conducting our ac-
tivities in accordance with the law and directives. In this 
scope, our licenses and authorization certificates are as 
follows: Electrical and Electronic Device Handling, Waste 
Battery and Accumulator Collection and Temporary Stor-
age, Dangerous Waste Carrying Vehicle and Company Li-
censes and ISO 9001, ISO 14001 and ISO 27001 Quality 
Management Certificates.

EAG Recycling will provide consultancy services during the 
period of authorized institution of TUYAD and after TUY-
AD is an Authorized Institution, it will continue to provide 
services with regard to registration of companies within 
TUYAD in Electronic Waste Declaration System and certifi-
cations with all waste management.
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In today’s world, people are supposed to work and make 
money. We work just for a better life or sustain the living. 
Under favour of technologic developments, some conve-
niences in working conditions showed up and working hours 
became shorter. By courtesy of this advantage, people could 
communicate with each other a lot more and found opportu-
nity to spend their free times better in the direction of their 
wishes during a determined period. 

Günümüz dünyasında artık her insan çalışmak ve kazan-
makla yükümlü. Daha iyi bir hayat ya da sadece yaşamı 

idame ettirebilmek için çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeler 
sayesinde çalışma şartlarında kolaylıklar ortaya çıkmış ve 
mesai saatleri kısalmıştır. Bu avantaj sayesinde belirli bir 

dönem boyunca insanlar birbirleri ile çok daha fazla iletişim 
kurabilmiş, kendi istekleri doğrultusunda boş vakitlerini 

daha iyi değerlendirme imkanı bulmuşlardır

You Get Social, 

Not Your Social Media Accounts!

Sosyal Medya Hesaplarınız Değil, Siz Sosyalleşin!

Uzman Psikolog
Mert ÖZAYDIN
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Under favour of the technologic development eases 
between 1950-1980, the leisures that people de-
voted themselves has increased. The people in these 

terms are the lucky people who were more sharing, social, 
able to share more feelings and make others to feel. 

The social media arm of technology which is included in our 
daily life and even takes a big place in our life is one of the is-
sues that is needed to be discoursed. While technologic de-
velopments ease people’s life and by decreasing the usage 
of manpower, reducing working hours and revealing more 
comfortable working conditions, they make themselves re-
sponsible to meet socialization need at the same time. 

Before the developments, hundreds of people were work-
ing long hours to join a mechanical device’s parts together. 
Now, robots substituted those people’s parts. Technology 
achieved to economize manpower. But, except from afore-
mentioned industrial development zone, technology get to 
undertake people’s tasks to sharing, emotional communi-
cating with the social media arm of technology. The social 
media accounts of people started to get social instead of 
their own. It is not a real sharing or discharging. 

To communicate and want to belong a group are one of the 
most basic necessities of the people. When these necessi-
ties weren’t eliminated, loneliness and depressif affectiv-
ity came up. Also, each moment that you couldn’t live on 
your own request makes you approach to idea that your life 
doesn’t have any sense day by day. This will make way for 
many poor symptoms.

Özeliikle 1950-1980 yılları arasında teknolojik 
gelişmelerin getirdiği kolaylıklar sayesinde insanların 
kendilerine ayırabilecekleri boş vakitler artmıştır. 

Bu dönemlerdeki insanlar, daha fazla paylaşım halinde 
olan, daha sosyal ve daha fazla duygu yaşayabilen ve de 
yaşattırabilen şanslı insanlardı.

Teknolojinin günlük kullanımımızda hayatlarımızın içine dahil 
olan ve hatta hayatımızda büyük yer kaplayan sosyal medya 
dalı ise üzerinde durulması gereken konulardandır. Teknolo-
jik gelişmeler insanların hayatlarını kolaylaştırarak, insan 
gücü kullanımını azaltıp mesai saatlerini düşürerek daha 
konforlu çalışma şartları ortaya çıkartırken aynı zamanda 
sosyalleşme ihtiyacını da gidermeyi kendine görev edinmiş 
durumdadır. 

Gelişmeler olmadan öncesinde mekanik bir cihazın bir araya 
getirilmesi için yüzlerce insan uzun saatler boyunca sürekli 
çalışırken artık o çalışan insanların yerini robotlar almış 
durumdadır. Teknoloji insanın ürettiği gücünden tasarruf 
etmeyi başarmıştır. Fakat bahsettiğimiz endüstriyel gelişim 
alanının dışında, teknolojinin sosyal ağ kolundaki ilerlemesi 
ile birlikte teknoloji artık insanların duygusal ilişki kurma, 
paylaşma görevlerini de üstlenme noktasına gelmiştir. 
İnsanların kendileri yerine sosyal hesapları sosyalleşmeye 
başlamıştır. Bu gerçek bir deşarj ya da paylaşım değildir. 

İletişim kurmak ve bir gruba ait olmayı istemek insanların en 
temel ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaçlar giderilmediğinde orta-
ya yalnızlık ve depresif duygulanım çıkmaktadır.  Ayrıca birey 
olarak kendi istekleriniz doğrultusunda yaşayamadığınız her 
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The biggest lack of technology age is emotional loneliness 
and this is tried to be removed over social media with a big 
stability. This situation wafts people to much more lone-
liness. Of course it makes out many psychological semp-
toms in tow. 

The working hours in city life continues in a ritual and there 
is a chance for the people to spare time for themselves 
after specific shift limits. But, people mostly express that 
there’s no time left for themselves and they live the life 
by working. Yes, working life may involve a major part of 
our lifes. If you don’t work on weekends and work in stan-
dar shift limits, you have average 40-50 hours to spare for 
yourselves excluding sleeping times. Most of people can’t 
succeed to make this time productive. Why? Because, they 
spend this free time by sorfing in social media and watch-
ing videos randomly. There are hundreds of people that are 
not able to desist themselves from this. 

Yes, socialising is a need but the definition of socialising 
has changed lately. Interestingly enough that it isn’t found 
strange to try to catch some clues about person that meet 
head to head by surfing on their social media accounts in-
stead of asking themselves.

The usage of technology is needed to be queired and the 
perspective within specific limits is needed to be created. 
A loss generation, which doesn’t make out that they are 
damaged while they think they benefit, is growing. 

There is just one life that we can live. Who doesn’t want to 
evaluate it best? It is not late for anything, it is in your hand 
to make your life more quality with a true time planning. 
We need to move as mentally, bodily and emotional to 
protect pur physiologic and psychologic health. By noticing 
excessive social media usage that blunts you in terms of 
these, you can make your life more colorful and much more 
real. By this means, you will be averting current or poten-
tial psychologic flaws by increase of emotional discharges.

an sizi günden güne yaşamınızın bir anlama sahip olmadığı 
fikrine daha çok yaklaştıracaktır. Bu da beraberinde bir çok 
keyifli olmayan semptomların oluşmasına alan yaratacaktır. 

Teknoloji çağının en büyük eksikliği duygusal yalnızlıktır 
ve bu duygusal yalnızlık büyük bir istikrar ile sosyal med-
ya üzerinden giderilmeye çalışılmaktadır. Bu da insanları 
yalnızlıktan çok daha fazla yalnızlığa doğru sürüklemekte-
dir. Tabi ki beraberinde ortaya bir çok psikolojik semptom 
ortaya çıkmaktadır. 

Şehir yaşamında çalışma saatleri genel olarak belirli bir 
ritüel halinde devam etmektedir ve belirli mesai sınırları 
sonrasında insanların kendilerine vakit ayırabilme şansı 
mevcuttur. Fakat çoğunlukla insanlar kendilerine hiç vakit 
kalmadığını, hayatlarının çalışarak geçtiğini ifade etmekte-
dirler. Evet çalışma hayatı yaşamımızın büyük bir kısmını 
kapsıyor olabilir. Eğer haftasonu çalışmıyorsanız ve stan-
dart bir mesai sınırlarında çalışıyorsanız düzenli uykuyu da 
hesaplarsak haftada kendinize ayırabileceğiniz ortalama 
40-50 saatiniz daha mevcut. Bu süreyi planlayarak verimli 
bir hale dönüştürmeyi çoğu insan başaramıyor. Neden 
mi? Çünkü bu geriye kalan bu boş vaktin çoğunluğu sosyal 
medya hesaplarında gezinerek, medya hesaplarının önü-
müze rastgele çıkardığı videoları izleyerek, çeşitli kişilerin 
özel hayatlarındaki yaşantılarını fotoğrafladığı sosyal ser-
gilerde gezinerek harcanıyor. Bundan kendini alamayan, 
günlük ritüellerinden biriymişçesine her boşlukta sırayla 
tüm sosyal medya hesaplarını kontrol ederek ve oralarda 
gezinerek hayatındaki en kıymetli şey olan ve kendi için bir 
şeyler yapabileceği o kıymetli vakitlerini harcayan yüzbin-
lerce insan mevcut. 

Sosyalleşmek bir ihtiyaç evet fakat son dönemde artık 
sosyalleşmenin tanımı farklılaştı. İlginçtir ki yüzyüze 
tanıştığınız kişinin nelerle meşgul olduğunu o anda sormak 
yerine daha sonrasında sosyal medya hesaplarında gezi-
nerek ve üstün bir çaba sarfederek araştırıp birkaç ipucu 
yakalamaya çalışmak tuhaf bir uğraş olarak algılanmıyor. 

Teknolojinin kullanımı sorgulanmalı ve gerekli çerçeveler 
dahilinde faydalanmak üzerine bir bakış açısı inşa edilmeli. 
Yararlandığını zannederken bir çok hasar aldığını farket-
meyen kayıp bir nesil yetişmekte. 

Önümüzde yaşayabileceğimiz sadece bir hayat mevcut. 
Bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi kim istemez? Hiçbir 
şey için geç değil, doğru bir zaman planlaması ile yaşantınızı 
çok daha kaliteli hale getirmek sizin elinizde. Fizyolojik ve 
psikolojik sağlığımızın korunması için zihnen, bedenen ve 
de duygusal anlamda hareket ediyor olmamız gerekli. Sizi 
bu açılardan körelten aşırı sosyal medya kullanımlarının 
farkına vararak yaşamınızı çok daha renkli ve çok daha 
gerçek hale getirebilirsiniz. Bu sayede duygusal deşarjların 
çoğalması ile mevcut ya da potansiyel olan psikolojik 
aksaklıkların da önüne geçmiş olacaksınız.
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