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CHAIRMAN

Dear readers,

Ülkemiz özellikle elektronik sektörü 
her geçen gün büyümekte ve ihracatını 
artırmakta, gurur duyduğumuz 
firmalarımız ‘YERLİ ve MİLLİ’ ürün 
anlayıșı ile çalıșmaktadır.

Seksenli yıllarda tamamı dıșa bağımlı 
telekomünikasyon sektörü genç Türkiye 
Cumhuriyeti ile birlikte büyüdü. Bugün 
dünya ile entegre oldu ve birçok ülkeye 
teknoloji ihraç eder duruma geldi. 
Büyüyen ve olgunlașan sektörümüz 
olușturduğu firma ve markalarını artık 
yurt dıșı yatırımcılarına açıyor.

Avrupa’nın en çok anten üreten 
ülkesiyiz ve dünyada ilk onda yer alan 
TV ve Set Top Box üretim kapasitemiz 
mevcuttur. Hedefiniz Avrupa ve 
Afrika ise rekabet gücünüz Türkiye 
ile artacaktır. İmalatlarını ülkemizde 
yaptırmak isteyen yatırımcılara TUYAD 
ücretsiz olarak danıșmanlık hizmeti 
vermektedir. 

Henüz iș hayatımızı kolaylaștıracak 
birçok teknoloji yeni bașlıyor. Bunun 
için daha bilinçli üretici ve tüketici, yani 
eğitimli kullanıcı olmak durumundayız. 
İș hayatımızda yenilikleri takip etmemiz 
pazardan zamanında ve yeterli payı 
almamıza vesile olacaktır. TUYAD eğitim 
seminerlerinde sizlere yeni pazarları 
tarif etmeye devam ediyoruz.

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

Our country is growing day by day 
especially with electronic sector and 
developing its export.

In the eighties, the entirely dependent 
telecommunications sector has grown 
along with young Republic of Turkey. 
Today, the country has been integrated 
with the world and came to the status 
of a technology exporter to many 
countries. Our growing and maturing 
industry is now opening its established 
companies and brands to foreign 
investors.

We have the production capacity of 
TV and Set Top Box in top ten of the 
world and biggest antenna producing 
of Europe. If your target is Europe 
and Africa, your competitiveness will 
increase with Turkey. TUYAD gives free 
consultancy services to investors who 
want to invest in our country.

Many technologies are just beginning 
to make our business life easier yet. 
For this we have to be more conscious 
producers and consumers, educated 
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 continue 
to describe new markets.

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

Chairman of TUYAD
Hayrettin ÖZAYDINDeğerli Okurlar, 
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PROFEN’in EagleEye yönetim sistemi, NMS 
dünyasında yeni bir evreyi temsil etmekte; 
yayıncılar, Teleport ve Telekom operatörleri, 

veri merkezleri veya tesisler için servis seviyesi 
yönetimi özelliğine sahip eksiksiz bir sistem 
yönetimi aracı sunmaktadır. EagleEye, servis 
seviyesinde ișlem yapma kapasitesi ile sadece bir 
yer istasyonunu veya tesisi çalıșır halde tutmak için 
kullanılan klasik bir monitör ve kontrol sistemlerine 
göre ilave avantajlar sunmaktadır. 

Öne çıkan bazı temel özellikler:

■ Çok istemcili, çok seviyeli, çok görevli kullanıcı  
konfigürasyonu ve yetkilendirme,

■ Coğrafi olarak dağılmıș uydu yer istasyonları, 
Teleport, veri merkezi veya tesislerin merkezi 
bir lokasyondan izlenmesi ve kontrolü,

■ Çok seviyeli gerçek zamanlı sinyal izleme, arıza 
teșhisi, alarm korelasyonu, gerçek zamanlı 
grafiksel sinyal analizi veya saklanan veriler 
kullanılarak belli zaman aralıklarına ilișkin 
grafiksel analiz yapabilme,

■ Sesli ve görsel bildirim, alarm limitleri, alarm 
maskeleme, alarmı devre dıșı bırakma / 
etkinleștirme, 

■ Alarmlar veya bir etkinlik tespit edilmesi 
durumunda tercihlere veya sistem 
gereksinimlerine göre ilgili kișilere e-posta 
bildirimi,

■ Görev planlayıcısı sayesinde tek veya çok 
adımlı görevlerin günlük, haftalık ve aylık bazda 
planlanarak yürütülmesi,

■ Devre veya servis seviyesinde trafik 
yönlendirme (anahtarlama), görev değiștirme 
veya tesisler arası anahtarlama gibi yedekleme 
senaryoları icra edebilme,

■ Tesislerde kapı, iklimlendirme sistemi ve 
yangından korunma sistemi gibi çevre 
ve güvenlik sistemlerinin izlenmesi ve 
otomasyonu.

■ Alarmlar ve kullanıcı etkinliklerinin gerçek 
zamanlı olarak veri tabanına kaydedilmesi; 
gerektiğinde bu verilerin CSV, HTML, PDF, TXT 
veya resim formatlarında dıșarıya aktarılabilir 
olması.

PROFEN’s EagleEye opens a new era in the 
NMS world offering next generation service 
level management capability for broadcasters, 

teleport and telecom operators, data centers or 
any managed facilities with complete system 
management tools. It can not only a monitor and 
control system to keep an earth station or facility in 
operation but can also take care all the daily tasks 
or work flow in an earth station, teleport, broadcast 
station, data center or a facility. 

Key features:

■ Multi-client, multi-level, multi-task user confi-
guration and authorization,

■ Monitoring and control of geographically dis-
persed earth stations, teleport, data center or 
facility from a center station, 

■ Multi-level real time signal tracking, fault di-
agnostics, alarm correlation, graphical signal 
analysis in real time or off-time throughout 
stored data.

■ Audible and visual notification, alarm limits, 
alarm masking, disable/enable alarm, severity 
ratings,

■ E-mail notification based on preferences or 
system requirements in case of alarms or 
events 

■ Task scheduler to execute daily, weekly and 
monthly single or multi-thread tasks. 

■ Unlimited redundancy scenarios at circuit level 
or service level such as traffic routing switc-
hing, task switching or facility switching etc.

■ Automation and management of environment 
and security system monitoring such as doors, 
climatic system and fire protection system etc. 
in a facility. 

■ Alarms and user events are saved to the data-
base instantly, and the logs can be exported as 
CSV, HTML, PDF or Image formats.

Profen
Durmuș KUTAY

ADVERTORIAL
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EagleEye, Microsoft Windows tabanlı bir sitemdir. 
Çevre birimleri ile SNMP V1 / V2, TCP, UDP, SOAP, 
PING, TELNET, RS232, RS422 / RS485, Modbus 
RTU ve CANBUS protokollerini kullanmaktadır.

EagleEye SİSTEM YAPISI

EagleEye çok katmanlı ve dağıtılmıș istemci-
sunucu sistem yapısında çalıșabilen bir sistemdir. 
IP bağlantısı sağlandığı sürece, așağıda șemada 
gösterildiği gibi, kontrol ve monitör edilen tesis 
dünyanın herhangi bir yerinde olabilir.

Projenin yapısına veya gereksinimlere bağlı olarak, 
istasyonlar veya tesisler, bazen kendisine tahsisli 
sunucu tarafından yönetilirken, bazen de tüm 
izleme ve kontrol görevleri merkezde barındırılan 
ana sunucu tarafından yürütülebilir. Dağıtılmıș 
yapıda uzak tesislerde bulunan sistemler, istenirse, 
merkeze konușlandırılan merkezi bir EagleEye 
sistemi üzerinden bir üst seviyede monitör ve 
kontrol edilebilir. 

TİPİK UYGULAMALAR

1) Yer İstasyonu veya Teleport Yönetimi

Bir uydu yer istasyonunda veya teleportta, farklı 
uydulara yönlendirilen birkaç anten, HPA / SSPA, 
LNA / LNB, frekans konvertörler, modülatörler, 
demodülatörler, modemler ve istasyonlarını 
destekleyen birçok alt sistem bulunmaktadır.

Bir yer istasyonu veya teleportta gerçekleștirilen 
tipik ișlemler așağıdadır:

■ Uplink ve Downlink zincirlerinde L / X / C / 
Ku / DBS / Ka band seviyesinde RF seviyesi 
sinyallerin yönlendirmesi, 

■ Anten seçimi, antenleri hedef uydulara 
yönlendirme ve ayarlarını yapma,

■ Tüm aktif sistemler, HPA / SSPA, Frekans 
Dönüștürücüler, Modülatörler, Demodülatörler, 
Modemler vb. sistemler için otomatik 
yedekleme yapma,

■ Uplink güç kontrolü (UPC),
■ Dehydratörler, UPS, klimalar, yardımcı tesis, 

yangın koruma ve güvenlik sistemi gibi            
alt-destek sisteminin izlenmesi ve kontrolü.

EagleEye is a Microsoft Windows-based platform, 
which uses SNMP V1/V2, TCP, UDP, SOAP, PING, 
TELNET, RS232, RS422/RS485, Modbus RTU and 
CAN protocols to communicate with equipment.

EagleEye SYSTEM STRUCTURE

EagleEye works in multi-layer distributed client-
server system structure. If the system is connected 
via IP, remote monitoring and control can take place 
anywhere in the world like shown below in the 
system topology.

Stations or facilities are managed by a dedicated 
server or all the monitoring and control tasks are 
undertaken by the master server hosted in the 
center. The system architecture supports unlimited 
co-located or distributed clients.

TYPICAL APPLICATIONS

1) Earth Station and Teleport Management

In a satellite earth station or teleport there 
are several dish antennas directed to different 
satellites, RF systems such as HPA/SSPA, 
LNA/LNB, Up/Down Converters, Modulators, 
Demodulators, Modems and several sub-systems 
to support earth stations.

EagleEye will handle the following typical tasks in 
an earth station or teleport: 

■ RF level signal routing in L-Band or X/C/Ku/
DBS/Ka level in both uplink or downlink chain.

■ Antenna selection, alignment and peaking to 
the target satellites.

■ Protection redundancy switching for all active 
systems, HPA/SSPA, Converters, Modulators, 
Demodulators, Modems etc.

■ Uplink power control,
■ Monitoring and control of support system such 

as Dehydrators, UPS, Air conditioners, utility, 
fire protection and security system.
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2) TV Headend System Management

A television headend is a master facility for 
receiving television signals for processing and 
distribution over a cable or satellite system and 
mainly includes video compression (Encoder) and 
decompression (IRD) systems, multiplexing, routing 
and in some cases storage and play-out system.  
EagleEye can monitor and control all the active 
equipment and manage all the redundancy and 
signal routing tasks. 

Followings are typical tasks or operation in 
television headend: 

■ Managing the redundancy for Encoders, IRDs, 
MUXs and all the active system or sub-system

■ Routing Video and Audio signal over router or 
matrix

■ Managing “instant” and “scheduled” ingest and 
play-out video traffic between antennas, fiber 
optic or IP communication lines, studios, and 
servers.

2) TV İstasyonu Headend Sistemi Yönetimi:

Bir TV Headend sistemi, karasal veya uydu sistemi 
üzerinden gelen veya lokal olarak stüdyoda üretilen 
televizyon sinyalleri alarak, ișleyen ve tekrar Kablo 
TV, IPTV veya Uydu TV ortamlarına gönderen 
tesistir.  Temel olarak video sıkıștırma (Encoder) ve 
alıcı (IRD) sistemleri, çoğullama (MUX), yönlendirme 
ve bazı durumlarda depolama (ingest) ve play-
out sistemi içerir. EagleEye tüm aktif ekipmanı 
izleyebilir ve kontrol edebilir ve arıza durumlarında 
yedekleme görevlerini yönetebilir.

Bir Televizyon Headend’inde tipik görevler veya 
ișlemler șunlardır:

■ Tüm Encoder, IRD, MUX’lar ve/veya alt 
sistemler için arıza durumunda yedeklemenin 
yönetilmesi,

■ Yönlendirici veya matris üzerinden Video ve Ses 
sinyalinin yönlendirilmesi,

■ Antenler, fiber optik veya IP iletișim hatları, 
stüdyolar ve sunucular arasındaki “anlık” 
ve “programlı” video trafiğini yönlendirilip, 
yönlendirilmesi,

3) Tesis Sistemleri Yönetimi

Tesis, tek bir bina, bir fabrika veya birkaç farklı 
bina, sistem ve alt sistem içeren büyük bir kampüs 
olabilir.

Genel anlamda, tesis yönetimi așağıdakiler dahil 
tesis içinde herhangi bir șeyin yönetimi olarak 
görülebilir. EagleEye sistemi tüm bunları ve daha 
fazlasını idare edebilecek șekilde ölçeklenebilecek 
yapıda bir yönetim sistemidir.

Bir tesiste yönetilmesi gereken tipik görevler veya 
ișlemler șunlardır:

■ Kapı veya giriș kontrolü,
■ CCTV sistemi kontrolü,
■ Alarm sistemi kontrolü,
■ İletișim sistemi kontrolü,
■ Yangın koruma sistemi kontrolü,
■ Klima (ısıtma, soğutma, nemlendirme, temiz 

hava ve toz) sistemi kontrolü,
■ Altyapı sistemleri (elektrik, su, kanalizasyon vb.) 

kontrolü.

3) Facility Systems Management

The facility can be a single building, a factory or a 
large campus including several different buildings, 
systems and sub-systems. 

In a general sense, facilities management can be 
viewed as the management of anything within the 
facility including the following. EagleEye can handle 
all these and more.

■ Door and gate control
■ CCTV system control
■ Alarm system
■ Communication system
■ Fire protection system
■ Air conditioning (heating, cooling, humidificati-

on, fresh air and dust) system
■ Utility systems (electricity, water, sewer etc.)

ADVERTORIAL
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We are professional OEM manufacturer of set top 
boxes in Turkey since 2000.We have ability to 
produce satelilte,terrestrial, cable and IPTV box 

receivers and make production for around 60 different 
brand names all over the world.Our company located in 
Esenyurt,Istanbul,Turkey.We have 2 SMT lines and around 
120 employees in our factory.

In 2017, we produced and sold more than 1.2 million set 
top boxes.On the other hand, while we produce much 
quantity, our main objective is that producing with best 
quality and offer products to customers without any 
problem.Also each year, we continue to develop our 
production ability and capacity.We will also start LED 
TV production on second half of 2018 and offer our 
customers.Currently, we have also LNB,coaxial cable,TV 
wall brackets in our product range.We always try to 
extend our product range to support our customers 
about everything that they need.We are always here to 
do best for our customers.

Biz Türkiye’de, 2000 yılından itibaren OEM TV 
alıcı kutuları yapan üretim fabrikasıyız. Uydu, 
karasal, kablolu alıcıları ve IPTV kutularını 

üretme yetisine ve kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda 
dünyanın farklı yerlerinden yaklașık 60 adet markaya 
üretim yapmaktayız. Fabrikamız İstanbul’un Esenyurt 
ilçesindedir. Fabrikamızda 2 adet SMT hattı ve yaklașık 
120 çalıșanımız bulunmaktadır. 

2017 yılında, üretim ve satıș adedimiz 1.2 milyon TV alıcı 
kutu adedini așmıștır. Fazla adetler üretebiliyor olmanın 
yanında, amacımız en iyi kalitede üretim yapmak ve 
müșterilerimize problemsiz ürünler sunmaktır. Ayrıca 
her geçen sene, üretim yeteneklerimizi ve kapasitemizi 
geliștirmeye devam ediyoruz. 2018 yılının ikinci 
yarısında da LED TV üretimine bașlayıp, müșterilerimize 
en hızlı șekilde sunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında 
șuan için ürün gamımızda, LNB , uydu kabloları ve TV 
askı aparatları mevcuttur. Hedefimiz her zaman ürün 
çeșitliliğimiz genișletip, müșterilerimize bütün ihtiyaçları 
ile ilgili yardımcı olabilmektir. Müșterilerimizi en iyi șekilde 
desteklemek üzere her zaman hazırız.

Amstrad
has been producing
since 2000

2000’den beri
üretiyor

ADVERTORIAL
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Bölgesinde lider uydu operatörleri arasında yer alan 
Türksat A.Ș., uydular aracılığıyla uydu haberleșme 
hizmetleri vermektedir.

Uydular üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo 
yayıncılık hizmetleri sağlayan Türksat, karasal altyapının 
olmadığı bölgelerde müșterilerin ihtiyaçlarına yönelik 
esnek çözümler sunmaktadır. Türksat haberleșme 
uydularının hizmet alanı, Avrupa’dan Asya’ya, 
Ortadoğu’dan Afrika’ya uzanan geniș bir alanı 
kapsamaktadır. 

Uydu haberleșmesi alanındaki küresel çözümleriyle farklı 
dilleri ve kültürleri birbiriyle bulușturan Türksat, sahip 
olduğu kablo altyapısı üzerinden yurtiçindeki abonelerine 
kablo yayıncılık hizmetleri de sağlamaktadır. Bilișim 
hizmetleri kapsamında e-Devlet Kapısı’nı ișleten Türksat, 
kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunumuna 
yönelik projeler yürütmektedir. Türksat, aynı zamanda 
ulusal uydu programı kapsamında uydu teknolojileri 
alanına yönelik insan kaynağı geliștirme konusunda da 
aktif rol almaktadır.

Euroconsult 2016 raporlarına göre Türksat, Türksat 
4A haberleșme uydusuyla birlikte yılda %12 büyüme 
kaydetmiștir. Dünya uydu pazarı büyüme oranı 
ortalamasının, iki haneden tek haneli bir rakama (%6) 
düșmüș olmasına rağmen, Türksat’ın %12 olarak ölçülen 
büyüme oranı, pazarda en yüksek ikinci büyüme oranı 
olarak gerçekleșmiștir. Söz konusu büyüme oranı, 
her ne kadar Türksat 4A uydusunun getirdiği kısıtlı 
kapasite genișlemesini yansıtsa da, bu yeni uyduya ait 
kapasitenin, büyük ölçüde 42° Doğu yörüngesinde yerine 
yerleștirildiği Türksat 2A uydusunu ikame etmek üzere 
kullanıldığı dikkate alınmalıdır.

Türksat, which places amongst the leading operators 
in the region, provides satellite communication 
services through its satellites.

Türksat, which provides sound data, internet, TV and 
radio broadcasting services through its satellites, offers 
flexible solutions to meet the needs of customers in 
areas where there is no proper terrestrial infrastructure. 
Türksat communication satellites’ service coverage area 
spans across Europe, Asia, Middle East and Africa.

Türksat, which brings together different languages and 
cultures with its global solutions in the field of satellite 
communication, also provides cable broadcasting 
services to its domestic subscribers through its 
cable infrastructure. Türksat, which operates the 
e-Government Portal as part of its ICT services, carries 
out projects where public services are presented to users 
in an electronic environment. Türksat is also actively 
involved in the development of human resources in the 
field of satellite technologies as part of the national 
satellite program.

According to the 2016 Euroconsult report, Türksat 
recorded a 12% growth together with the Türksat 4A 
communication satellite. Türksat’s growth rate measured 
at 12%, which recorded as the second highest rate of 
growth in the global satellite market, despite the fact 
that the average market growth fell from double-digit 
figures to single-digit figures (6%). It should be noted that 

“sınırlarınız kapsamamızdır“ 

“your borders are our 
coverage area” 

ADVERTORIAL
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Son yıllardaki pazar araștırmaları, C ve Ku frekans 
bantları bașta olmak üzere, pazarda 2011 yılından 
itibaren büyüme oranlarında önemli düșüșler olduğunu 
göstermektedir. Buna karșın bu yıldan itibaren 
pazarın genișlemesi adına en önemli etkenin Ka HTS 
(High Throughput Satellite) kapasitesinin olduğu 
kaydedilmektedir. Bu çerçevede Türksat, Türksat 4B 
uydusunu 2016 yılında aktif șekilde ișletmeye alarak 
Ka HTS pazarında da etkin bir șekilde faaliyetlerine 
bașlamıștır.

2015 yılı Ekim ayında uzaya gönderilen Türksat 4B, 50° 
Doğu yörüngesinde Ku-Bant üzerinden VSAT terminalleri 
aracılığıyla genișbant iletișim hizmetleri sağlamaktadır. 
Türksat ayrıca, Ka-Bant üzerinden TurksatNet 
markasıyla son kullanıcılara yönelik uydu haberleșme 
hizmetleri (internet, karada ve denizde mobil iletișim vb.) 
vermektedir. Bu kapsamda, bașta Türkiye olmak üzere, 
Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan ve Avrupa’da hizmet vermeyi 
planlamaktadır.

Uydu filosu ile TV, radyo yayıncılığı, canlı yayın (SNG) 
ve data hizmetleri sağlayan Türksat, Türkiye dıșında, 
İngiltere, Almanya, Gürcistan, Irak ve Afganistan dâhil 
olmak üzere, 10’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 
Șirket, Orta Doğu bölgesinde %9 pazar payına hâkim 
olmakla birlikte, bu bölgeden elde edilen gelirler 
bakımından 5. Sırada, Dünya geleninde ise 18. sırada 
yer almaktadır. Kapsama alanlarında sunulan hizmetler, 
Türksat’ı Türkiye genelinde ilk 500 Hizmet İhracatçısı 
ödüllerinde “iletișim hizmetleri” kategorisinde lider 
yapmıștır. Orta Doğuda yerleșik bir firma olarak Türksat, 
söz konusu bașarıya Avrupa ve Asya’yı kușatan kapsama 
alanında “sınırlarınız kapsamamızdır“ pazarlama 
anlayıșıyla ulașmıștır.

Bu çerçevede Türksat, mevcut altyapısına  ek olarak 
mobil iletișim hizmetleri sunmayı, 31° Doğu yörüngesine 
Türksat 5A ve 42° Doğu yörüngesine Türksat 5B 
haberleșme uydularını fırlatarak mevcut kapasitesini 
genișletmeyi planlamaktadır. Yeni uydularla birlikte 
Türksat, yakın gelecekte Afrika ve Asya’da önde gelen 
hizmet sağlayıcılarından biri olmayı ve Avrupa’daki pazar 
payını artırmayı hedeflemektedir. 

although the rate of growth reflects the limited capacity 
expansion brought by Türksat 4A satellite, and that the 
capacity of this new satellite was used to substitute the 
Türksat 2A satellite, which was placed in the 42° East 
orbital location.

Market surveys in recent years indicate that there is 
a significant decrease in the market’s growth rate, 
particularly in the C and Ku frequency bands. In spite of 
this, from this year onwards, it was noted that the most 
important factor in widening the market was with the 
addition of Ka HTS (High Throughput Satellite) capacity. 
In this framework, Türksat has successfully taken its 
place in the Ka HTS market by actively operating Türksat 
4B satellite in the year 2016.

Türksat 4B, which was sent to space in October 2015, 
provides broadband communication services via VSAT 
terminals over Ku-Band at the 50° East orbital location. 
Türksat also provides satellite communication services 
(internet, mobile communication on land and sea) for 
end users via Ka-Band under the TurksatNet brand. 
Within this context, services are intended to be provided 
to Turkey particularly, Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, 
Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan.

With its satellite fleet, Türksat offers TV, radio 
broadcasting, live broadcasting (SNG) and data services 
not only in Turkey, but also in more than 10 different 
countries including England, Germany, Georgia, Iraq 
and Afghanistan. Our company, along with holding 9% 
of the market share in the Middle East region, ranks 
5th in terms of revenue generated from this region and 
places 18th in the world. Due to the services offered 
in its coverage areas, it placed Türksat first throughout 
Turkey in the “communication services” category at the 
500 Service Exporters Awards. As a company based in 
the Middle East, Türksat’s success was achieved with its 
“your borders are our coverage area” marketing concept, 
with a coverage area that spans across Europe and Asia.  

Within this context, in addition to its current 
infrastructure, Türksat plans to expand its existing 
capacity by offering mobile communication services with 
the launch of communication satellites Türksat 5A to 
its 31° East orbital location and Türksat 5B to its 42° 
East orbital location respectively. Together with the new 
satellites, Türksat aims to be one of the leading service 
providers in Africa and Asia in the near future and to 
increase its European market share.
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EMS Elektronics
Orhan ȘENER

Günümüzde sessiz sedasız değil, gümbür 
gümbür gelen bir internet yayıncılığı 

var. Dijital ortamda bulunmanın birçok 
avantajını sonuna kadar kullanan OTT 

platformlar artık neredeyse televizyon 
yayıncıları kadar para kazanmaya ve     

haliyle de harcamaya bașladılar.

In this period, there is an internet 
broadcasting coming not quietly but with a 
loud noise. OTT platforms, which take lots 
of advantages of being in digital media, 
have started to make money as much as 
television broadcasters.

do you still
watch the series
on TV?

do you still
watch the series
on TV?

Siz hala dizileri televizyondan mı 
izliyorsunuz?

Siz hala dizileri televizyondan mı 
izliyorsunuz?
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RTÜK tarafından televizyon yayınlarına uygulanan 
yoğun denetimler sayesinde izleyebildiğimiz diziler 
kısır döngü așk hikayeleri ya da yanlıș anlamalar 

üzerine kurulmuș manasız komediler sarmalında dönüp 
duruyor. Denetimler o denli arttı ki rahmetli Kemal 
Sunal’ın “eșoğlu eșek” repliğinin bile “bip”lendiği bir 
dönemde bulunuyoruz. Böyle bir durum da yapımcı 
șirketleri ve yayınlandığı kanalları belli kalıpların içine 
hapsediyor.

İște tam böyle bir dönemde sessiz sedasız değil, gümbür 
gümbür gelen bir internet yayıncılığı var. Dijital ortamda 
bulunmanın birçok avantajını sonuna kadar kullanan OTT 
platformlar artık neredeyse televizyon yayıncıları kadar 
para kazanmaya ve haliyle de harcamaya bașladılar. İlk 
bașta televizyonda yayınlanan dizileri kendi platformunda 
yayınlamaya bașlayan Netflix, zaten televizyonda 
gösterilmiș olan bölümler için fahiș yayın ücretleri 
ödeyince “Kendi dizimi yapar ve sadece ben yayınlarım.” 
diyerek suyun akıșını köklü bir șekilde değiștirdi. Türkiye’de 
insani koșullarda yapılmayan, bölüm bașına 120-180 
dakikaları bulan ve her hafta yayınlanan, alabildiğine 
düșük bütçeli ve kısır döngü senaryolara sahip dizilerin 
aksine 60 dakikalık ve sezonda 10-13 bölümlü diziler 
yayınlanmaya bașladı ve tam da beklenildiği gibi inanılmaz 
bașarılar kazandı. 

Peki bu bașarının asıl sebebi neydi? Yayınlar internet 
ortamında verildiği için henüz herhangi bir regülasyona 
tabi değil. Böyle olunca da televizyonu denetleyen 
kurumların “bip”lediği her türlü replikler kullanılır, bu 
güne kadar sansürlenmiș ve hatta çekilmesi akla bile 
getirilememiș her türlü sahne/senaryo çekilir ve yayınlanır 
hale geldi. Tabu görülen konular bile artık ana fikir 
haline getirilip dizileștiriliyor. Öyle ki bu sezon bașlayan 
“American Gods” ya da “The Handmaid’s Tale” gibi diziler 
gerek ana fikriyle gerekse cinsel içerikleriyle ya da ağır 
küfürlü replikleriyle bu değișimden memnun olanları bile 
rahatsız etti. Görevleri televizyon yayınlarını denetlemek 

The series that we are able to watch revolve around 
a vicious circle of love stories or unreal comedies 
based on misconceptions under favor of intensive 

audits by RTUK for television broadcasts. The audits 
have increased so much that we are in the period of 
the catchword of “donkey” by deceased Kemal Sunal is 
bleeped. This situation stereotypes the producer firms 
and channels. 

In this exact period, there is an internet broadcasting 
coming not quietly but with a loud noise. OTT platforms, 
which take lots of advantages of being in digital media, 
have started to make money as much as television 
broadcasters. Netflix, which initially started broadcasting 
TV series on its own platform, revolutionised by 
decided to broadcast and make their own series after 
paying prohibitive prices for the episodes have already 
broadcasted on TV. They started to broadcast 60-minute 
series with 10-13 episodes instead of low budget and 
120-180-minute series with an episode for each week. 
Just as expected, they became incredibly successful.

So, what was the main purpose of this success? Because 
of being in internet media, the broadcasts aren’t liable 
to any regulation yet. As such, all kinds of lines censored 
by television auditing institutions, and even all kinds of 
scenes / scenes that could not even be drawn, became 
available. Even taboo subjects are now being turned into 
a main idea and serialized. Such that, the series such 
as “American Gods” and “The Handmaid’s Tale” which 
started this season, bothered even those who enjoyed 
this exchange with their main ideas, their sexual content, 
and their offensive lines. Institutions whose mission is 
to supervise television broadcasts do not know what to 
do with those sequences that are broadcast from OTT 
platforms. The betting platforms give the signals of the 
future of more exaggerated projects.



16 DİJİTAL YAŞAM

ARTICLE

olan kurumlar televizyondan değil OTT platformlardan 
yayınlanan bu dizilerle ilgili ne yapacaklarını șașırmıș, 
RTÜK BTK’ya, BTK RTÜK’e bakadursun mevzu bahis 
platformlar daha abartılı projelerin geleceğinin sinyallerini 
veriyorlar. 

Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci dizi ihracatçısı 
ülke konumunda olan Türkiye’de bu değișimin dıșında 
kalmadı. 2014 yılında bașlayan ve 2 yıl yayınlanan “Kardeș 
Payı” dizisi argo ve küfür dozunu çaktırmadan arttırmıștı. 
“Sansürlenelim ama ceza almayalım” dozundaki bu 
arttırma sayesinde televizyonda bol bol “bip” duyan 
izleyicileri internet ortamında “bip”siz izlemeye çağırmıș 
ve bu davet alıșkanlıklarından vazgeçmeyi pek sevmeyen 
Türk izleyicileri tarafından kısmen de olsa karșılık 
görmüștü. Fakat Amerika’daki gibi bağımsız internet 
platformlarının fazla yaygın olmamasından dolayı daha 
önceden de denenen bu ve benzeri girișimler biraz cılız 
kaldı, ta ki “Fi” dizisi ile çıkan “Puhu TV”ye kadar. Haftanın 
5 günü çekilip, altıncı günü montajlanarak kanala teslim 
edilmesi gereken 120-180 dakikalık TV dizilerinin aksine 
“Fi” daha önceden çekilmiș ortalama 1’er saatlik bölümler 
3’er bölüm halinde yayınlanmaya bașladı. Prime-time 
kaygısı olmadan, “3 bölüm birden yükledik, ne zaman 
istersen izlersin” șeklinde izleyicilere sunulan dizi öyle bir 
giriș yaptı ki ilk 2 günde 3,5 milyon izlemeye ulaștı. Peki 
TV dizilerinin aksine internet dizilerinde ne fark etti?

■ Tüm VoD içeriklerde olduğu gibi istediğin zaman 
izleme, durdurma, geri sarma v.s. özellikleri.

■ Uzun uzun bakıșmalarla zaman çalarak 180 dakikalık 
diziler yerine ortalama 1 saatlik saf konunun ișlendiği 
bölümler.

■ Oyuncular için çok fazla zaman kısıtı olmadığından 
daha insani çalıșma șartları.

■ Her saat yayınlanan 15 dakikalık reklam kușakları 
yerine izleyiciyi rahatsız etmeden kișiye özel 2-3 
reklam. (Dijital ortamda yayınlanan reklamlar 
kullanıcı alıșkanlıklarına göre hedeflendirildiğinden TV 
reklamlarına oranla çok daha etkindir ve ayrı bir bașlık 
altında değerlendirilmesi gerekir.)

■ Hiç alıșık olmadığımız, birden fazla bölümün aynı anda 
yayınlanması.

■ RTÜK ya da benzeri kurumların denetiminde 
olmadığından daha özgür senaryolar.

■ Yine RTÜK ya da benzeri kurumların denetiminde 
olmadığından daha rahat ürün yerleștirme, 
sponsorluk ve benzeri yollardan ek gelir elde etme.

Tüm bu bileșenler yan yana konulduğunda dijital ortamda 
sunulan yapımlar, gerek TV dizilerinin klișeliğinden sıkılan 

After America, the world’s second largest exporter of 
series of country Turkey also took part in this change. 
The “Kardeș Payı” series, which began in 2014 and was 
published for two years, has unexpectedly increased the 
slang and swear rate. This has caused audiences to watch 
the sequences on the internet uncensored as they hear 
too many “beeps” on television. He responded in part to 
Turkish audiences who did not like to give up their habits. 
However, since the independent internet platforms like in 
America are not so widespread, these and similar initiati-
ves that have already been tried have not attracted much 
attention. Up to “Puhu TV” which starts with “Fi” series. 
Unlike the 120-180 minute TV series, which is to be taken 
on 5 days of the week and assembled on the sixth day 
and delivered to the channel, “Fi” has started to publish 
the previously recorded 1 hour part in 3 episodes. Without 
Prime-time anxiety, the series presented to viewers in the 
form of “We have uploaded 3 episodes, when you want 
to watch”, made an entry that reached 3.5 million views 
in the first 2 days. Well, what was the difference in the 
internet series, contrary to the TV series?

■ Tracking, stopping, rewinding as often as you like in 
all VoD content

■ Parts where the average 1 hour of pure play is played 
instead of the 180-minute sequences by playing time 
with long glances

■ More humane working conditions as there is not too 
much time constraint for players

■ 2-3 ads exclusive to the viewer, without disturbing 
the viewer, instead of 15 minutes of advertising every 
hour. (Since digital ads are targeted by user habits, 
they are much more effective than TV ads and should 
be considered under a separate title)

■ We are not accustomed to publishing more than one 
section at the same time

■ More free scenarios and more comfortable product 
placement, sponsorship and additional revenue from 
similar routes, as they are not under the control of 
RTÜK or similar institutions
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ve farklılık arayan, gerekse günlük planını prime-time’a 
göre yapmak istemeyen insanlar tarafından çok büyük 
rağbet gördü ve bu topluluk her geçen gün büyüyor. 
Pazarın yoğun bir șekilde bu yöne doğru kaymasından 
dolayı yeni sezonda daha farklı yapımların geleceği ve 
hatta dünyanın en büyük OTT platformu olan Netflix’in 
Türkiye’de dizi çekmeye bașladığı haberlerini okumaya 
bașladık bile. Burada önemli olan husus ise son 
kullanıcıların içerik sağlayıcının kim olduğuna bakmaksızın 
kaliteli yayınlara ulașmaya çalıșması. Açıkça günümüz 
stratejisi OTT platformlarının ilgi çekecek cazip yapımları 
olușturup bunların sürekliliğini sağlayarak kullanıcı/abone 
çekmesi yönünde ilerliyor. Yani ses getiren bir yapımla 
bir anda ortaya çıkan OTT platformları bunun arkasını 
getiremezse aynı hızda da ortadan kaybolma riskiyle karșı 
karșıya kalabilir.

Sonuç olarak aynı karasal analog yayından uydu 
yayıncılığına geçiș yaptığımız dönemde olduğu gibi 
yepyeni ve büyük bir dönüșümün içerisindeyiz artık. Bu 
dönüșüm tamamlandığında kullanıcı alıșkanlıkları tümüyle 
değișeceği için Türkiye’deki içerik sağlayıcılarının da 
bunları öngörerek gerekli altyapıyı șimdiden olușturması 
gerekiyor. Aksi taktirde dünyanın en büyük ikinci             
dizi/içerik ihracatçısı olarak kendi yapımlarımızı yakın 
zamanda Netflix, Hulu ya da Amazon’dan izleyebiliriz.

When all these components came together, the 
productions presented in the digital environment were 
very popular with people who squeezed through the 
cliché of TV series and wanted to make a difference, and 
who did not want to make their daily plan according to the 
prime-time, and this community is growing day by day. 
Due to the shift in the market intensively in this direction, 
in the new season, it was announced that there will be 
more different project and Netflix series draw in Turkey. 
The important thing here is that end users try to reach 
high-quality publications, regardless of who the content 
provider is. Obviously, today’s strategy is moving towards 
attracting users / subscribers, creating and sustaining 
attractive products of interest to OTT platforms. In other 
words, the OTT platforms that emerge with a sounding 
production may face the risk of disappearing at the same 
speed if they can not bring it back.

As a result, we are in a whole new and major 
transformation, just as we were in the period when we 
switched from satellite to analogue broadcast. When this 
conversion is complete, because it will completely change 
the habits of users, content providers already in Turkey 
also needs to create the necessary infrastructure and 
anticipate them. Otherwise, as the world’s second largest 
producer / exporter of content, we may soon see our own 
projects from Netflix, Hulu or Amazon.
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In the last 10 years, OTT 
companies have used tele-
com infrastructure to reach 

billions of users and create a 
trillion-dollar economy. In this 

period, I think that the tele-
com companies have missed 
a very important opportunity. 
At the point we have reached 

today, we can say that this 
process is about to reverse.

Turkcell
Gediz SEZGİN

With the ever-increasing speed of technology, everyone is ex-
cited to think of what Industry 4.0, which we will soon be a big 
part of, will bring to the world. As a company that anticipated 
this excitement, we have taken very important steps in the 
direction of our vision of digital transformation over the last 3 
years. The basis of this transformation is “data”, which we can 
consider as the oil of today.

Our country is among those that 
generate the most data in the 
world; with a young population 

and high level of adaptation to 
technology. However, producing 
data alone is not enough. What is 
important is to process the produced 
data, keep it within the boundaries of 
our country, and ensure its security. 
We have determined our Turkcell 
strategy with this in mind. First, we 
built one of the world’s strongest 
infrastructures in both mobile and 
fiber. This infrastructure has made 
a significant difference, while our 
digital services, which have close to 
100 million subscribers today, leave 
behind our global competitors. With 
the aim of “Turkey’s data remains 
in Turkey”, we have implemented 
the largest data center in Turkey in 
Gebze. Also, with our data center 
investments in Ankara and Izmir, 
we will soon reach the highest data 

OTT șirketleri son 10 yılda Telekom 
altyapılarını kullanarak milyarlarca 

kullanıcıya ulaștı ve trilyon dolarlık bir 
ekonomi olușturdular. Bu dönemde 
telekom șirketlerinin çok önemli bir 

fırsatı teptiğini düșünüyorum. Bugün 
geldiğimiz noktada ise bu sürecin 
tersine dönmek üzere olduğunu 

söyleyebiliriz.

Teknolojinin her geçen gün artan hızıyla beraber, çok yakında 
içinde yer alacağımız ve büyük bir parçası olacağımız Endüstri 
4.0’ın dünyaya kazandıracakları düșünüldüğünde herkes çok 

heyecanlanıyor. Bu heyecanı çok önceden öngören bir șirket olarak 
son 3 yılda dijital dönüșüm vizyonumuz doğrultusunda çok önemli 

adımlar attık. Bu dönüșümün temelini ise günümüzün petrolü 
olarak değerlendirebileceğimiz “data” olușturuyor.

Ülkemiz genç nüfusu ve teknoloji 
adaptasyonunun yüksek 
olması nedeni ile dünyada en 

fazla data üreten ülkeler arasında 
yer alıyor. Ancak data üretmek 
tek bașına yeterli değil. Önemli 
olan üretilen datayı ișlemek, kendi 
ülkenizin sınırları içerisinde tutmak 
ve güvenliğini sağlamak. Biz de 
Turkcell stratejimizi bu doğrultuda 
belirledik. İlk olarak hem mobilde 
hem de fiberde dünyanın en güçlü 
altyapılarından birisini kurduk. Bu 
altyapı, bugün 100 milyona yakın 
kullanıcısı bulunan dijital servislerimiz 
Türkiye’deki global rakiplerini geride 
bırakırken önemli bir fark yarattı. Yine 
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” 
amacı ile Türkiye’nin en büyük veri 
merkezini Gebze’de hayata geçirdik. 
Ayrıca İzmir ve Ankara’da da veri 
merkezi yatırımlarımız ile yakın 
zamanda Türkiye’nin en büyük veri 
merkezi kapasitesine ulașacağız. Son 

Endüstri 4.0’ın temel bileșeni teknoloji olacak

ADVERTORIAL
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olarak müșterilerimizin kișisel verilerinin ve dijital 
servislerimizin güvenliği için Turkcell Güvenlik 
Merkezi ve Siber Güvenlik Merkezi’mizi hayata 
geçirdik.

TEKNOLOJİ HER SEKTÖRÜN MERKEZİNDE
OLACAK

Teknoloji bugüne kadar hep diğer sektörleri 
destekleyen, verimliliği arttıran bir araç olarak 
değerlendirildi. Ancak Endüstri 4.0 ve 5G ile 
birlikte bu durum tamamen değișiyor. Artık 
teknoloji ayrı bir sektör olarak değil, mevcut tüm 
sektörler için vazgeçilmez bir bileșen haline geliyor. 
Teknolojiyi efektif șekilde kullanmayan hem kendi 
süreçlerini hem de müșterileri ile ilișki biçimlerini 
dijitalleștirmeyen șirketlerin artık bașarılı olma 
șansları yok.

Bizim bu noktada yerimiz ise çok daha kritik. 
Bir dijital operatör olarak hem dijital servis 
kullanıcılarımız ile birlikte toplamda 100 
milyona yaklașan müșterilerimiz ile ilișkilerimizi 
dijitalleștirmemiz hem de 5G ve fiber ile kendini 
dijital olarak geliștirmek isteyen șirketlere ihtiyaç 
duydukları altyapıyı sunmamız gerekiyor. 

Bu noktada kısa bir süre içinde önemli 
yenilikler getirdik ve 4.5G teknolojisini ülkemize 
kazandırırken aslında hep 5G ve Endüstri 4.0’ı 
düșünerek altyapı hazırladık. Bugün Türkiye; ABD, 
Güney Kore, Kanada, Japonya ve Çin’in içinde 
bulunduğu ülkeler arasına katılarak dünyada 

center capacity in Turkey. Finally, for the security 
of our customers’ personal data and digital 
services, we have implemented the Turkcell 
Security Center and Cyber   Security Center.

TECHNOLOGY WILL BE AT THE CENTER OF
EVERY INDUSTRY

Technology has always been regarded as a 
tool that supports other sectors and improves 
productivity. However, with Industry 4.0 and 5G, 
this is completely changing. Technology is no 
longer a separate sector, but an indispensable 
component of all existing sectors. Companies 
that do not use technology effectively and do not 
digitize their own processes and relationships with 
customers no longer have any chance of success.

At this point, our position is far more critical. 
As a digital operator, in addition to digitizing 
our relationship with our close to 100 million 
subscribers of our digital services, we must also 
offer companies wishing to develop themselves 
digitally the infrastructure they require with 5G 
and fiber. 

We made important innovations in a short period 
of time, and when we brought 4.5G technology 
to our country, we prepared the infrastructure by 
considering 5G and Industry 4.0. Today, Turkey 
has taken an important position among countries 
like the USA, South Korea, Canada, Japan, and 
China, which will be the first to adopt 5G. Turkey 
is playing an important role not only to be a 
user, but in the determination of 5G standards 
and their local development. As Turkcell, we are 
playing a pioneering role in determining these 
standards and in the process of implementing 5G 
by cooperating with the leading universities and 
technology giants in both the global and national 
arena. Within the scope of our NGMN (Next 
Generation Mobile Networks) membership, we run 
5G tests conducted throughout the world. These 
tests provide very important experience for us. I 
can say that the infrastructure that is most ready 
for 5G, which we anticipate to begin using in 2020, 
is in Turkey.

TURKEY’S DATA REMAINS IN TURKEY

It’s always important to have a strong 
infrastructure, but it’s just as critical to own 
your data as it is to own your infrastructure. In 
parallel with the rapidly increasing number of our 
digital service users, we established the largest 
data center in Turkey in Gebze. We are building 
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5G’ye ilk geçecek ülkeler içinde önemli bir yer 
kazandı. Türkiye sadece kullanıcı olmak değil, 5G 
standartlarının belirlenmesinde ve yerli olarak 
geliștirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Biz 
Turkcell olarak küresel ve ulusal alanda önde gelen 
üniversiteler ve teknoloji devleri ile yaptığımız 
iș birlikleri ile bu standartların belirlenmesi 
ve 5G’nin hayata geçmesi sürecinde öncü rol 
oynuyoruz. NGMN (Next Generation Mobile 
Networks) üyeliğimiz kapsamında ise dünyada 
gerçekleștirilen 5G testlerini biz yönetiyoruz. 
Bunlar çok önemli deneyimler sağlıyor. 2020 
yılında kullanmaya bașlayacağımızı öngördüğümüz 
5G’ye en hazır altyapı, yaptığımız bu çalıșmalar 
sayesinde Türkiye’de diyebilirim.

TÜRKİYE’NİN VERİSİ TÜRKİYE’DE KALSIN

Güçlü altyapıya sahip olmak her zaman önemlidir 
ancak verinize sahip çıkmak da en az altyapının 
size ait olması kadar kritik. Biz özellikle dijital 
servislerin kullanıcı sayılarının hızla artmasına 
paralel olarak Türkiye’nin en büyük veri merkezini 
Gebze’de kurduk. Toplamda 10 bin metrekare 
kullanım alanına sahip, Tier 3 sertifikalı, 9 
șiddetinde bir depreme bile dayanabilen bu veri 
merkezinin benzerlerini İzmir ve Ankara’da da inșa 
ediyoruz. Artan veri saklama ve ișleme ihtiyacımızı 
bu șekilde karșılıyoruz. Bir yandan da bu veri 
merkezleri dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen 
kurumlarına da hizmet veriyor.

GLOBAL DEVLERİ GERİDE BIRAKACAK
YETENEĞİMİZ VAR

OTT șirketleri son 10 yılda Telekom altyapılarını 
kullanarak milyarlarca kullanıcıya ulaștı ve 
trilyon dolarlık bir ekonomi olușturdular. Bu 
dönemde telekom șirketlerinin çok önemli bir 
fırsatı teptiğini düșünüyorum. Bugün geldiğimiz 
noktada ise bu sürecin tersine dönmek üzere 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yasal lisans sahibi 
operatörler kullanıcıların verilerinin korunması 
noktasında global șirketlere göre çok daha 
güvenilir durumdalar. Bu durum önümüzdeki 
dönemde operatörlere çok önemli fırsatlar 
sunacak. Ancak operatörlerin de bu değișimi 
doğru okuyarak kendilerini ona göre yenilemeleri 
gerekiyor. Aslında bizim son 3 yılda yaptığımız da 
tam olarak bu oldu.

Bugün Türkiye’de fizy ile Spotify’ı, TV+ ile Netflix’i 
geride bırakmıș durumdayız. BiP ile de özellikle 
Anadolu’da Whatsapp kullanımını yakaladığımız 
iller var. Lifebox Türkiye’nin en popüler kișisel 
bulut servisi konumunda. Yerli arama motoru 

similar data centers in İzmir and Ankara, which 
have a usage area of 10 thousand square meters 
in total, with Tier 3 certification and which can 
withstand a 9.0 earthquake. We meet the need for 
increased data storage and processing in this way. 
These data centers also serve the world’s leading 
financial institutions.

WE HAVE THE ABILITY TO LEAVE BEHIND
GLOBAL GIANTS

In the last 10 years, OTT companies have used 
telecom infrastructure to reach billions of users 
and create a trillion-dollar economy. In this 
period, I think that the telecom companies have 
missed a very important opportunity. At the point 
we have reached today, we can say that this 
process is about to reverse. In particular, legally 
licensed operators are far more reliable than 
global companies regarding the protection of user 
data. This will provide significant opportunities 
for operators in the upcoming period. However, 
operators need to anticipate this change correctly 
and renew themselves accordingly. Actually, that’s 
exactly what we have done in the last 3 years.

Today, with fizy we have left behind Spotify, and 
with TV+ we have left behind Netflix. With BiP, 
there are some cities in Anatolia where we have 
caught up to the use of WhatsApp. Lifebox is 
currently Turkey’s most popular personal cloud 
service. The number of users of domestic search 
engine Yaani has reached 5 million in just a few 

ADVERTORIAL
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Yaani’nin kullanıcı sayısı sadece birkaç ayda 5 
milyona yaklaștı. Dergilik’te aylık 5 milyondan 
fazla dergi ve gazete indiriliyor. Șimdi bu 
servislerimizi Lifecell Ventures ile dünyadaki diğer 
telekom operatörlerine de sunuyoruz. Ayrıca 
Lifecell Europe ile özellikle Avrupa’da yașayan 
Türklerin kendi ülkelerinin dergilerini, gazetelerini 
okuyabilmelerini, müziklerini dinleyebilmelerini 
sağlıyoruz.

Bu dönüșümün daha da hızlanarak devam 
edeceğini ve önümüzdeki dönemde Telekom 
operatörlerinin her ülkede daha da güçlenerek son 
10 yılda kaçırılan fırsatların artık kaçırılmayacağını 
düșünüyorum.

GÜVENLİK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

Kendi altyapınızın, kendi veri merkezinizin ve kendi 
dijital servislerinizin olması çok önemli. Datayı 
saklayıp ișleyerek milyarlarca dolarlık değerler 
yaratmak için bunlar olmazsa olmazlar. Ancak tüm 
bunları yaparken güvenlik de her zamankinden 
çok daha önemli hale geliyor. Kișisel verilerin 
güvenli șekilde saklanması, faaliyet gösterilen 
ülke hukukuna göre ișlenmesi önümüzdeki yıllarda 
çok daha önemli olacak. Biz de bu nedenle tüm 
bu yatırımları yaparken Turkcell Siber Güvenlik 
Merkezi ve șebekemizi anlık olarak izlediğimiz 
Turkcell Güvenlik Merkezi’ni hayata geçirdik. 
Bu sayede bir yandan müșterilerimize global 
rakiplerimize göre çok daha yenilikçi servisler 
sunuyor diğer yandan da kullanıcılarımızın 
verilerini yasalara uygun olarak saklama ve bu 
verileri koruma garantisi veriyoruz.

months. More than 5 million magazines and 
newspapers are downloaded monthly in Dergilik. 
We now offer these services through Lifecell 
Ventures to other telecom operators around 
the world. In addition, with Lifecell Europe, we 
allow Turks living in Europe, in particular, the 
opportunity to read their own magazines, read 
their newspapers, and listen to their music.

I think that this transformation will continue at 
an even faster pace and that the opportunities 
that were missed in the last 10 years by telecom 
operators in every country will be missed no 
longer.

SECURITY IS MORE IMPORTANT THAN EVER

It is very important that you have your own 
infrastructure, your own data center, and your 
own digital services. They are requirements to 
create billions of dollars of value by storing and 
processing the data. But when doing all this, 
security becomes more important than ever. The 
safekeeping of personal data and the processing 
of the data in accordance with the laws of the 
countries in which they are operating will be 
more important in the coming years. For this 
reason, while making all these investments, we 
implemented the Turkcell Cyber Security Center 
and the Turkcell Security Center, where we monitor 
our network instantaneously. Thus, we offer our 
customers more innovative services than our global 
competitors, while at the same time keeping the 
data of our users in compliance with the law and 
guaranteeing the protection of this data.
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Oflaz Media
Erkut Göksel ÇINAR

Artificial Intelligence (AI) is an area of computer science that 
emphasizes the creation of intelligent machines that work 
and react like humans. Some of the activities, like: Speech 
recognition, learning and problem solving, are performed with 
Artificial Intelligence. IBM Watson, Apple’s Siri and Amazon’s 
Alexa, Tesla’s Autopilot, are all powered by AI. Some forms of 
Visual Art may even created with AI.

We are now aware of that The 
Artificial Intelligence has 
the potential to reorganize 

the world. But Some experts don’t 
agree on what kind of impact that 
this renew will have on the average 
person. Some experts believe that 
mankind will be much better with 
using advanced AI systems, while 
others think it will lead to our fatal 
collapse.

Automation systems which are 
powered by AI could transform the 
way, we work by replacing humans 
with machines and software. 
Artificially Intelligent shopping 
assistants could even change the 
way we shop. 

Tech giants like Google and IBM 
spent more energy on AI systems, 
with 90% of this spent on R&D 
and deployment, and 10% on AI 
acquisitions. High tech, telecom, 

Yüksek teknoloji içeren ișler, telekom, 
sağlık ve finansal hizmetler Yapay Zeka 

sistemlerinin ve makine öğreniminin 
öncü olduğu sektörlerdir.

Yapay Zeka, insanmıș gibi tepki verebilmeyi beceren akıllı 
makinelerden olușturulan bilgisayar bilimi alanıdır. Yapay 

zekaya sahip sistemler konușmayı tanıma, öğrenme ve 
problemleri çözmek için tasarlanmıștır. IBM Watson, Apple 

Siri, Amazon Alexa ve Tesla’nın Otomatik Pilotu tümüyle 
yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Hatta Görsel 

sanatların bazı formları da Yapay Zeka ile yaratılabilir.

Artık farkındayız ki Yapay Zeka 
dünyayı yeniden düzenleme 
potansiyeline sahiptir. Ancak 

bazı uzmanlar, bu yenilenmenin 
ortalama değerlere sahip bir insan 
üzerinde nasıl bir etki olușturacağı 
konusunda fikir birlikteliğinde 
olamamaktadır. Bazı uzmanlar 
insanoğlunun ileri Yapay Zeka 
sistemlerini kullanarak daha iyi 
koșullara sahip olacağını düșünürken, 
diğerleri ise ölümcül çöküșümüze yol 
açabileceğini düșünmektedir.

Yapay Zeka ile desteklenen 
otomasyon sistemleriyle insanları 
makine ve yazılımlarla yer 
değiștirebiliriz. Yapay Zeka ile çalıșan 
alıșveriș asistanları, alıșveriș yapma 
șeklimizi değiștirebilir. 

Google ve IBM gibi teknoloji devleri, 
yapay zeka sistemlerini geliștirmek 
için daha fazla enerji harcamaktadır. 
Bu teknoloji devleri enerjilerinin 

High tech, telecom, health 
and financial services are 

the leading early adopters of 
machine learning and AI.

will Artificial Intelligence
save or destroy humanity?
Yapay Zeka, insanlığı kurtaracak mı    yoksa yok mu edecek?



www.dijitalyasam.org 23

% 90’nını Ar-Ge uygulamaları için harcarken, 
%10’ununu ise yapay zeka gereksinimleri için 
harcamaktadır. Yüksek teknoloji içeren ișler, 
telekom, sağlık ve finansal hizmetler Yapay 
Zeka sistemlerinin ve makine öğreniminin öncü 
olduğu sektörlerdir. Netflix, geliștirmiș olduğu 
akıllı algoritmalar vasıtasıyla dünya çapında 100 
milyon abonesine kișiselleștirilmiș tavsiyelerde 
bulunabilmektedir. Netflix firması arama 
algoritması sonuçlarını iyileștirerek, gelirini yılda 
1 milyar ABD Doları seviyesinde kayba sebebiyet 
verebilen abone iptal durumlarından kaçabildiğini 
belirtmiștir. Görünen o ki Yapay Zeka sistemleri 
yeni ekonomik güç olmaya bașlamıștır. 

Birçok ünlü bilim adamı ve uzman, Yapay Zeka 
hakkındaki çekincelerini açıklamaktadır. Tesla 
ve SpaceX gibi girișimlerin CEO’su olan Elon 
Musk, fütüristik anlamdaki kumar oyunlarıyla 
bilinir ancak Silikon Vadisi’nin Yapay Zeka’yı 
kucaklamadaki acelesinin kendisini korkuttuğu 
gibi insanoğlunu da korkutması gerektiğini 
söylemektedir. Vanity Fair dergisine Nisan 2017’de 
verdiği röportajda hızla ilerleyen alanları ve 
yandașlarını etkileme çabaları ile “Yapay Zeka’nın 
insanlığı silip süpürebileceğinden korkuyorum” 
demiștir.

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanlardan 
üstün olana kadar kendini geliștirmeye devam 
edebilecek Yapay Zeka sisteminin birileri 
tarafından yaratılabileceğinden korktuğunu 
söylemiștir. Bunun sonucunun ise hayatın yeni 
bir ‘form’a sahip olacağı yönündedir. Wired 
dergisinde yayınlanan 28 Kasım 2017 tarihli 
röportajında “Yapay Zeka’nın insanlığı tamamen 
değiștirebileceğinden korkuyorum” demiștir.

Diğer tahminler ise daha iyimserdir. Yapay 
Zeka dünyamızın en sıkıntı verici sorunları olan 
enerji, iklim, sağlık, ulașım ve buna benzer pek 
çok șey için gerçekten de insanoğluna yardımcı 
olabileceği yönündedir. Hatta bu durumun 
insanlık için gerçekten de derinden bir dönüșüm 
sağlayabileceği yönündedir.

health and financial services are the leading early 
adopters of machine learning and AI. Netflix uses 
personalize recommendations to its 100 million 
subscribers worldwide. By improving search 
results, Netflix projects that they have avoided 
canceled subscriptions that would reduce its 
revenue by $1B annually. A major new economic 
force is becoming AI.  

Many famous scientists and experts explain their 
fears about Artificial Intelligence. Elon Musk, 
the futurist CEO of ventures such as Tesla and 
SpaceX, is well-known for his futuristic gambles, 
but Silicon Valley’s latest rush to embrace Artificial 
Intelligence scares him. And he thinks you should 
be frightened too. Inside his efforts to influence 
the rapidly advancing field and its proponents, 
and to save humanity from machine-learning 
overlords. “I fear that AI could wipe out Humanity”, 
He said in an interview with Vanity Fair magazine 
on April 2017

The world-renowned physicist Stephen Hawking 
fears that somebody will create AI that will keep 
improving itself until it’s eventually superior to 
people. He says the result of this will be a new 
form of life. “I fear that AI may replace humans 
altogether,” he said in an interview with Wired 
magazine on 28 November 2017.
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İsviçreli nörobilimci Pascal Kaufmann’a göre, 
Yapay Zeka daha önceden gelen birçok teknolojik 
gelișmede de olduğu gibi risksiz değildir. Bu kadar 
güçlü teknolojinin yarattığı tehlikeler elbette ki 
mevcuttur, tıpkı güçlü olan her șeyde tehlikelerin 
mevcut olması gibi.

Yașamın Geleceği Enstitüsü (FLI), Yapay Zeka 
araștırmalarına etik katılım konusunda liderlik 
etmektedir ve endüstriyel devler olan IBM, 
DeepMind, Amazon, Facebook, Microsoft ve 
Google ile iș birlikteliği içerisindedir. İnsanlığın 
gelișimine katkıda bulunabilecek olan Yapay Zeka 
sistemleri olușturma çabalarına yatırım yapmak 
isteyen kurulușları, akademik kurumları ve 
șirketleri bir araya getiren bir konsorsiyumdur.

OpenAI’de kar amacı gütmeyen AR-GE 
araștırma firmasıdır ve amacı yapay zeka 
sistem geliștirmeleri için güvenli yolların 
bulunması ve yürürlüğe konulabilmesi için 
standartların belirlenmesidir. 60 adet mühendis 
ve araștırmacıdan olușan tam zamanlı bir kadroya 
sahiptir. Ekip tüm bu süreç boyunca ortaya 
çıkabilen kișisel kazanç fırsatlarına bakmadan 
kendilerini görevleri doğrultusunda çalıșmaya 
adamıșlardır. 

Other predictions are less optimistic. AI can truly 
help solve some of the world’s most annoying 
issues, from evolving day to day affinity to energy, 
climate, health care, transportation and more. Also 
this situation may indeed a deep mutation status 
for humanity.

According to Swiss neuroscientist Pascal 
Kaufmann, AI, like many technological advances 
that came before, isn’t without risk. There are 
dangers which come with the creation of such 
powerful and omniscient technology, just as there 
are dangers with anything that is powerful. 

The ‘Future of Life Institute’ (FLI) leads 
engagement of ethics in AI research. Partnership 
with industrial giants: IBM, DeepMind, Amazon, 
Facebook, Microsoft and Google. It’s a consortium 
to bring together organizations, academic 
institutions, and companies to invest the effort in 
creating AI that would contribute to humanity’s 
challenges.

OpenAI is a non-profit AI research company, 
discovering and enacting the path to safe. They 
have full-time staff of 60 researchers and 
engineers is dedicated to working towards their 
mission regardless of the opportunities for selfish 
gain which arise along the way. 

4 SKILLS THAT WON’T BE REPLACED BY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1. Creativity
Digital marketing consultant Tom Pick said that 
“Though definable rules and mathematics play 
a role in all these types of creations, the images, 
sounds, tastes, and ideas conveyed can’t be 
reduced to code,” Having a creative mind and 
imagination means that you have the ability to 
cogitate fresh impression and ideas that do not 
currently exist. Computers or any robot chef can 
produce art, music or writing. But that’s not the 
full story. There’s no formula for creativity.

2. Empath
In fact that the most important factor which 
makes us human, is the ability to empathise. 
Machines can perform basic human behavior 
such as customer service via call center but they 
will not have this innate ability to connect with 
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YAPAY ZEKANIN YERİNİ ALAMAYACAĞI 4 BECERİ

1.Yaratıcılık
Dijital pazarlama danıșmanı Tom Pick’e göre, 
“Tanımlanabilir kurallar ve matematik, bu tür tüm 
yaratımlarda önemli bir rol oynasa bile, aktarılan 
imgeler, sesler, zevkler ve fikirler söz konusu 
olduğunda yazılımsal kodlara indirgenemez”. 
Yaratıcı bir zihin ve hayal gücüne sahip olmak, șu 
anda var olmayan yeni bulușları ve fikirleri hayal 
etme yeteneğine sahip olmamız anlamına gelir. 
Bilgisayarlar veya herhangi bir robot șef elbette ki 
sanat, müzik ya da diğer dallarda bir eser ortaya 
çıkarabilir ama bu durum yine de tüm hikayeyi 
barındıramamaktadır. Yaratıcılık için belirli bir 
formül yoktur.

2. Empati
Bizi gerçekten insan yapan en önemli faktör, 
empati yeteneğidir. Makineler, çağrı merkezi 
aracılığıyla müșteri hizmetleri gibi temel insan 

and understand other humans on an emotional 
level. They can’t put themselves in another 
person’s figurative perspective. Empathy and 
other interpersonal skills are still highly relevant 
and necessary for positions that require an innate 
understanding of human emotions. 

3. Adaptation
Adaptation is the most leading skill advantage 
humans have over robots. Robots remain 
weak from human when changing its minds, 
thoughts, and actions in response to changing 
circumstances. Also Emotions play more 
important role in conflict circumstances. 
Adaptation of negotiations are difficult to reduce 
at strict rules and machine learning. Jobs which 
are repetitive or rules-based will increasingly be 
automated or mechanized but won’t be sufficient 
alone. We always need strong interpersonal 
communication and creative thinking skills.

4. Judgment
Digital technology is basically established on 
binary formation: Zero or One, On or Off, if x then 
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etkileșimlerini gerçekleștirebilir ancak diğer 
insanlarla duygusal düzeyde bağlantı kurma ve 
anlama becerisine sahip olamayacaktır. Kendisini 
bașka bir kișinin figüratif perspektifine koyamazlar. 
İnsan duygularının doğuștan gelen anlayıșını 
barındıran empati ve diğer benzer insana özgü 
beceriler hala oldukça gereklidir.

3. Adaptasyon
Adaptasyon, insanların robotlara karșı sahip 
olduğu en önemli beceri avantajıdır. İnsanlar 
değișen koșullara yanıt olarak zihinlerini, 
düșüncelerini ve eylemlerini değiștirebilirken 
robotlar bu tür konularda aksiyon almakta zayıf 
kalmaktadır. Ayrıca duyular çatıșma durumlarında 
önemli bir rol oynamaktadır. Müzakerelerde katı 
kurallar ve makine öğrenimi ile ortama adaptasyon 
sağlanması zordur. Tekrarlayan veya kurallara 
dayalı ișler giderek daha fazla otomatikleștirilebilir 
ancak tek bașına yeterli olmayacaktır. Her zaman 
için kișilerarası güçlü iletișim ve yaratıcı düșünme 
becerilerine ihtiyacımız vardır.

4.Yargılama
Dijital teknoloji temel olarak belirli girișlere veya 
koșullara bağlı olarak ikili düzen sistemine göre 
kurulur: Sıfır veya bir, açık veya kapalı, x ise o 
zaman sonrasında y gibi. Tüm ilgili konularda 
bir öğretmen veya hekimin yerini alan bir robot 
düșünün; bu biraz korkutucu olmaz mı? Çatıșma ve 
etik konularındaki her șey tamamen siyah ve beyaz 
değildir. Kültürlere ve bölgelere göre insani duyular 
çoğu vaka için oldukça önemli bir faktördür.

Duygu ve irrasyonelliğin dahil olduğu birçok 
çatıșma mevcuttur. Bilgisayarlar sadece 
hesap makineleridir, insanlardan milyarlarca 
kat daha hızlı hesap yapabilirler ancak insan 
duygusunu barındırmak konusunda yetersizlerdir, 
anlayamazlar.

Geleceği tahmin etmek oldukça hassas bir 
durumdur. Sadece sahip olduğumuz șeylere 
dair tahminlerimize güvenebiliriz ancak her șeyi 
kurallara dökemeyiz. Yapay Zekan’nın insanlığın 
varolușu için önemli bir etken mi, yoksa insanoğlu 
için sonun bașlangıcıyla mı sonuçlanacağını henüz 
bilemiyoruz.

y, depending on specific inputs or conditions. 
Imagine that the robot replacing with a teacher 
or physician in all related matters, it’s a bit scary. 
Not everything in matters of conflict and ethics 
is entirely black and white. According to cultures 
and regions, human sense is important factor for 
many case. 

There are many conflicts in which emotion and 
irrationality are involved. Computers are just 
calculators, they do billions of times faster than 
people but they can not understand the sense of 
human.

Estimating the future is quite sensitive case. 
We can only rely on our predictions of what we 
already have, but we can not give strict rule for 
eveything out. We do not yet know whether AI 
will be an substantial factor in the existence of 
mankind or whether it will give a stong effect in 
the beginning of the end for humanity.
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4.Yargılama
Dijital teknoloji temel olarak belirli girișlere veya 
koșullara bağlı olarak ikili düzen sistemine göre 
kurulur: Sıfır veya bir, açık veya kapalı, x ise o 
zaman sonrasında y gibi. Tüm ilgili konularda 
bir öğretmen veya hekimin yerini alan bir robot 
düșünün; bu biraz korkutucu olmaz mı? Çatıșma ve 
etik konularındaki her șey tamamen siyah ve beyaz 
değildir. Kültürlere ve bölgelere göre insani duyular 
çoğu vaka için oldukça önemli bir faktördür.

Duygu ve irrasyonelliğin dahil olduğu birçok 
çatıșma mevcuttur. Bilgisayarlar sadece 
hesap makineleridir, insanlardan milyarlarca 
kat daha hızlı hesap yapabilirler ancak insan 
duygusunu barındırmak konusunda yetersizlerdir, 
anlayamazlar.

Geleceği tahmin etmek oldukça hassas bir 
durumdur. Sadece sahip olduğumuz șeylere 
dair tahminlerimize güvenebiliriz ancak her șeyi 
kurallara dökemeyiz. Yapay Zekan’nın insanlığın 
varolușu için önemli bir etken mi, yoksa insanoğlu 
için sonun bașlangıcıyla mı sonuçlanacağını henüz 
bilemiyoruz.bilemiyoruz.
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Unlike previous mobile 
technologies, 5G is not 

designed as a continuation 
of LTE. At 5G there is a 

paradigm change completely. 
Unprecedentedly high 

frequencies, a large number 
of dense antennas and 
antenna technologies 

like massive MIMO are 
technologies that can be 

used to meet expectations 
from 5G.

Bilișim Teknolojileri Kurumu
Yunus Șuayip ÇETİN

The rapid increase in the number of units connected to 
the Internet has brought about the energy efficiency, 
increased speed and capacity demand, 5G and beyond of 
the machine to-machine applications, IOT, communication 
equipment and equipment, and the global mobile sector is 
focused on 5G. 

Önceki mobil teknolojiler birbirinin 
takipçisi iken aksine 5G, LTE’nin (4G) 

devamı olarak tasarlanmamıștır, 5G’de 
tamamen bir paradigma değișimi 
söz konusudur.  5G’de daha önce 

kullanılmayan çok yüksek frekanslar 
(mmDalga), çok sayıda yoğun antenler,  
massive MIMO gibi anten teknolojileri 

5G’den beklentileri karșılamak için 
kullanılacak teknolojilerdir.

İnternete bağlı cihaz sayısındaki hızlı artıș, makineden 
makineye (Machine to Machine - M2M) uygulamaları, IoT, 

haberleșme cihaz ve ekipmanlarındaki enerji verimliliği, artan 
hız ve kapasite talebi, 5G ve ötesini gündeme getirmiș ve 

küresel mobil sektörü 5G’ye odaklanmıștır. 

İnsanoğlunun mobil iletișim 
teknolojileri ile tanıșması, ses 
iletimine imkan veren analog 

yapıdaki 1G ile olmuștur. Daha 
sonra artan ve çeșitlenen iletișim 
ihtiyaçlarına yönelik olarak yaklașık 
her 10 yılda yeni bir mobil iletișim 
teknolojisi ortaya çıkmıștır. 
2G teknolojisiyle daha kaliteli 
sayısal (dijital) ses iletimi ve Kb/s 
seviyelerinde veri (data) iletimi (GPRS 
ve EDGE) sağlanmıștır. Mobil telefon 
kullanıcı sayısının artması ve artan 
veri aktarımı talepleri doğrultusunda 
mobil haberleșme teknolojisindeki 
teknikler de gelișerek 3G teknolojileri 
(HSDPA), 2G sistemlerine göre 
Mb/s seviyelerinde veri hızı elde 
ederek görüntülü konușma, video 
izleme ve müzik dinleme gibi 
özelliklerin kullanılmasına olanak 
tanımıștır.  3G teknolojisi mobil 
internetin yaygınlașmasında rol 
almıș ve bu yaygınlașma sosyal 
ağların kullanımındaki artıșı da 

Human beings’ meeting with 
mobile communication 
technologies has been made 

with 1G in analogue structure that 
allows sound transmission. Later 
on, a new mobile communication 
technology emerged every 10 years 
for increasing and diversifying 
communication needs. With 2G 
technology, data transmission is 
provided for higher quality digital 
voice transmission. In the direction of 
increasing number of mobile phone 
users and increasing demand for data 
transmission, techniques in mobile 
communication technology have also 
been developed to enable the use of 
3G technologies, video calling, video 
viewing and music listening according 
to 2G systems. 3G technology has 
played a role in the widespread 
adoption of mobile internet, and this 
has accelerated the increase in the 
use of social networks. The increase 
in video conversations has led to 

What isWhat is

NedirNedir
What it will bring? 
Neler Getirecek?
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hızlandırmıștır. Bu artıș ile birlikte görüntülü 
konușmalardaki artıș da; mobil veri iletișiminde 
akıllı cihazların kullanımının yaygınlașmasına 
neden olmuștur. Bu, kullanım alıșkanlıklarını 
değiștirmiș ve tüketici beklentilerini yükseltmiștir. 
Böylece ses trafiği yerine veri trafiğine eğilim 
ağırlık kazanmıș ve 4G teknolojileri kullanım 
ihtiyacı ortaya çıkmıștır.

Dünya genelinde akıllı cihaz sayısındaki hızlı artıș, 
teknolojik gelișmeler; kullanıcıların hız, kapasite ve 
kapsama kalitesinin artması yönündeki talepleri 
gibi etkenler mobil genișbant teknolojilerindeki 
yeni gelișmeleri beraberinde getirmektedir. 
İnternete bağlı cihaz sayısındaki hızlı artıș, 
makineden makineye (Machine to Machine - 
M2M) uygulamaları, IoT, haberleșme cihaz ve 
ekipmanlarındaki enerji verimliliği, artan hız ve 
kapasite talebi, 5G ve ötesini gündeme getirmiș ve 
küresel mobil sektörü 5G’ye odaklanmıștır. Önceki 
mobil teknolojiler birbirinin takipçisi iken aksine 
5G, LTE’nin (4G) devamı olarak tasarlanmamıștır, 
5G’de tamamen bir paradigma değișimi söz 
konusudur.  5G’de daha önce kullanılmayan çok 
yüksek frekanslar (mmDalga), çok sayıda yoğun 
antenler,  massive MIMO gibi anten teknolojileri 
5G’den beklentileri karșılamak için kullanılacak 
teknolojilerdir.

5G’nin önceki nesil kablosuz iletișim sistemleri 
ile karșılaștırıldığı zaman çok daha fazla kapasite, 
miminum gecikme ve güvenilir/kesintisiz iletișim 
kullanım alanlarına odaklandığı görülmektedir. 
Ayrıca önceki nesiller ağırlıklı olarak insanlar 
arası iletișim sağlamaya yönelik iken 5G ile 
birlikte Nesnelerin İnternet’i (IoT) kavramı ile 
ifade edilen ve sayıları milyonlarla bahsedilen 
cihazlar arası iletișimi sağlamaya yönelik 
çözümler üretilmektedir. 

widespread use of smart devices in mobile data 
communications. This has changed the usage 
habits and raised consumer expectations. So 
instead of voice traffic, the trend of data traffic 
gained importance and the need to use 4G 
technology has emerged.

Factors such as the rapid increase in the number 
of smart devices worldwide, technological 
developments, the demand for speed, capacity 
and the increase in the quality of the users 
bring new developments in mobile broadband 
technologies. The rapid increase in the number 
of units connected to the Internet has brought 
about the energy efficiency, increased speed and 
capacity demand, 5G and beyond of the machine-
to-machine applications, IOT, communication 
equipment and equipment, and the global mobile 
sector is focused on 5G. Unlike previous mobile 
technologies, 5G is not designed as a continuation 
of LTE. At 5G there is a paradigm change 
completely. Unprecedentedly high frequencies, 
a large number of dense antennas and antenna 
technologies like massive MIMO are technologies 
that can be used to meet expectations from 5G.

5G seems to focus more on the areas of 
capacity, latency, and reliable / uninterrupted 
communication when compared to previous 
generation wireless communication systems. 
In addition, while previous generations are 
predominantly aimed at communicating with 
humans, solutions are being produced with 5G to 
ensure inter-device communication, expressed 
in terms of millions of people, expressed by the 
concept of “Internet of Objects”.

Standardization studies and tests are underway 
for the 5G mobile communication network 
expected to be commercialized in 2020.

Enhanced Mobile Broadband, eMBB: In this use 
case it is possible to transmit at very high capacity 
speeds and seconds, at gigabit level. Thanks to 
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2020 yılında ticari olarak sunulması beklenen 
5G mobil haberleșme șebekesi ile ilgili 
standardizasyon çalıșmaları ve testler devam 
etmekte olup ITU “IMT 2020 and Beyond” 
dökümanında belirlenen 5G’nin en önemli 
kullanım alanları așağıda verilmiștir

Geliștirilmiș Mobil Geniș Bant (Enhanced Mobile 
Broadband, eMBB): Bu kullanım durumunda 
çok yüksek kapasite hız ve saniyeler içerisinde 
gigabitler seviyesinde aktarımın sağlanması söz 
konusudur.  eMMB sayesinde çok büyük boyutlu 
veriler, özellikle yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu 
videolar çok daha fazla insana yüksek hızlarda 
aktarılabilecektir. 

Masif Makine Tipi İletișim (Massive Machine Type 
Communications, mMTC): Bu kullanım durumu 
küçük bir alanda çok sayıda cihazın desteklemesi 
gereken ve bu nedenle çok büyük cihaz yoğunluğu 
bulunan alanlar için ortaya konulmuștur.  
Akıllı șehirler, akıllı ev, dağınık sensörler gibi 
uygulamalar bu teknoloji üzerine kurulacaktır. Bu 
bağlantıların sayısının 2020 yılında 20 trilyona 
ulașacağı öngörülmektedir.

Ultra Güvenilir ve Düșük Gecikmeli İletișim (Ultra-
Reliable Low Latency Communication, uRLLC): 
Bu kullanım durumu, gecikme ve güvenilirlik 
konusunda kurallara bağlı gereksinimlere sahiptir. 
Otonom araçlar, endüstri otomasyonu ve uzaktan 
ameliyat gibi uygulamaların çok düșük gecikme 
ve güvenirlik/kesintisizlik gereksinimlerini bu 
uygulama durumu ile karșılanmaktadır.

Halihazırda kullanılmakta ve gelișimine devam 
etmekte olan 4G sistemlerinin yanında beșinci 
nesil (5G) mobil haberleșme teknolojilerine yönelik 
araștırma, gereksinim ve standart çalıșmaları 
da sürdürülmektedir.  Aralık 2017’de ilk 5G 
standardı (5G Rel-15 Non Standalone)  3GPP 
tarafından yayınlanmıștır. Bu ilk fazın ardından 
diğer fazlara yönelik çalıșmalar devam etmekte 
olup 2018 Haziran ayında 5G Rel-15 Standalone 
fazının tamamlanması beklenmektedir. Ticari 
olarak 5G’nin 2020 yılından itibaren sunulması 
beklenmekle birlikte bazı operatörlerin saha 
testleri yapmaya bașladıkları görülmektedir.

5G teknolojisinin ortaya çıkıșı, haberleșme sektörü 
ile ilgili olan ve dikey sektörler olarak adlandırılan 
alanlarda ve endüstrilerde yeniliği tetikleyerek 
sürdürülebilir toplumsal değișimi harekete 
geçirecektir. 5G’nin sadece elektronik haberleșme 

eMMB, very large size images, especially high 
resolution and 3D videos, can be transmitted at 
higher speeds to more people.

Massive Machine Type Communications, mMTC: 
This use case is intended for areas where a small 
number of devices must be supported by a small 
number of devices and therefore have a large 
device density. Applications such as smart cities, 
intelligent homes, scattered sensors will be 
built on this technology. It is envisaged that the 
number of these connections will reach 20 trillion 
by 2020.

Ultra-Reliable Low Latency Communication, uRLLC:
This usage has rules-related requirements for 
latency and reliability. Very low latency and 
reliability / uninterruptability requirements 
of applications such as autonomous vehicles, 
industrial automation and remote surgery are met 
by this application.

In addition to 4G systems that are currently 
being used and are under development, 
research, requirements and standard studies 

Yukarıdaki șekilde 5G’nin uygulama durumları ve bu 
durumların kullanım alanları özetlenmiștir.

In the following, the application cases of 
5G and their use areas are summarized.
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sektörü açısından kișiler arasındaki iletișimi 
hızlandırması ve çeșitlendirmesinin ötesinde aynı 
zamanda nesneleri birbirine bağlaması anlamında 
önceki nesillerden de büyük oranda farklılık 
olușturmasından dolayı farklı değerlendirilmesi 
gerekecektir.

5G; otomotiv, enerji, gıda ve tarım, șehir yönetimi, 
devlet, sağlık, üretim, ulașım gibi daha birçok 
dikey sektörü değiștirecek teknik ve ișletme 
yeniliği sağlayan bir ekosistem olușturacaktır. 
5G’nin yüksek veri hızı, düșük gecikme süreleri, 
daha fazla veri kapasitesi, enerji ve maliyet 
verimliliği unsurları ile dikey sektörler olarak 
adlandırılan enerji, otomotiv, sağlık, enerji, 
kentleșme, tarım ve eğlence gibi sektörlerde 
ciddi değișimlerin yașanmasına olanak sağlaması 
beklenmektedir

5G, sadece geniș bant mobil ağların dönüșümünü 
sağlamayacak aynı zamanda mobil, sabit, uydu 
gibi tüm iletișim altyapılarına akıllı ağ ve hizmet 
yetenekleri kazandıracak teknolojik bir dönüșüm 
olacaktır. Altyapının yetersiz olduğu coğrafi 
noktalarda ve farklı tipte ağların birlikte çalıștığı 
heterojen ortamlarda 5G altyapısı, kullanıcı 
deneyiminin sürekliliğini sağlayarak kesintisiz, hızlı 
ve güvenli iletișime imkan tanıyan akıllı bir altyapı 
sunacaktır. Bununla birlikte 5G, etrafımızdaki 
sayısız sensör, cihaz, sistem, hizmet ve ağı 
birbirine bağlayarak Nesnelerin İnterneti (Internet 
of Things - IoT)’nin etkin kullanımını sağlayacak 
anahtar bir teknoloji olacaktır.

for fifth generation (5G) mobile communication 
technologies are also being continued. In 
December 2017, the first 5G standard (5G Rel-
15 Non Standalone) was published by 3GPP. 
Following this first phase, studies for other 
phases are continuing and it is expected that the 
5G Rel-15 Standalone phase will be completed 
in June 2018. Although it is expected that 
commercial 5G will be introduced by 2020, it is 
seen that some operators are beginning field 
tests.

The emergence of 5G technology will stimulate 
sustainable social change by triggering 
innovation in industries that are related to 
the communications sector and called vertical 
sectors and industries. Beyond accelerating and 
diversifying communication between people in 
terms of electronic communications sector, 5G 
will have to be evaluated differently because 
it also makes a big difference from previous 
generations in terms of linking objects at the 
same time.

5G will create an ecosystem that provides 
technical and business innovation that will 
change many other vertical sectors such as 
automotive, energy, food and agriculture, 
urban management, government, health, 
manufacturing, transportation. It is expected 
that the 5G will allow for significant changes 
in sectors such as energy, automotive, health, 
energy, urbanization, agriculture and leisure, 
which are called vertical sectors with high data 
rate, low latency, higher data capacity, energy 
and cost efficiency.

5G will be a technological transformation that 
will not only enable the transformation of 
broadband mobile networks but also provide 
intelligent network and service capabilities to all 
communication infrastructures such as mobile, 
fixed, satellite. In heterogeneous environments 
where the infrastructure is insufficient and 
geographical locations where different types of 
networks work together, the 5G infrastructure 
will provide an intelligent infrastructure 
that ensures continuous, fast and secure 
communication by ensuring the continuity 
of the user experience. However, 5G will 
be a key technology that will enable 
efficient use of the Internet of Things 
(IoT) by connecting numerous 
sensors, devices, systems, services 
and networks around us.
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A lot of applications in positioning, surveying and 
navigation with global navigation satellite systems 
(GNSS) have a strong need for antennas which enable 
maximal accuracy, robustness and reliability. There are 
already good products on the market that satisfy the 
requirements in terms of accuracy and availability of 
GNSS. However, a GNSS antenna, which additionally is 
lightweight, robust and can be produced at reasonable 
costs, is still the exception rather than the rule.

LICENSABLE ANTENNA DESIGN

Fraunhofer IIS has made an attempt to solve this 
technological challenge and found a low-cost solution 
that unites highest quality standards with light and 
robust construction. The active GNSS antenna supports 
all L-band signals from the global navigation satellite 
systems GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou/COMPASS, 
and is compatible with all standard GNSS receivers.

The antenna’s design can be adapted easily to customer-
specific use cases – from surveying to space applications. 
Furthermore, its production costs are very low in 
comparison to other high-quality antennas.

The patented design of the antenna combines the 
advantages of different technological approaches. It is 
based on the following features:

■ Broadband self-supporting radiating element made 
from tinplate:  
No supporting substrate is required, whereas in 
conventional antenna configurations (e.g. stacked-
patch) heavy, fragile and expensive ceramics are 
very often used.

■ Beam shaping with parasitic elements:
The special arrangement of the parasitic elements 
allows an optimal beam shaping even with low-
cost and lightweight materials like tinplate.

■ Miniaturized four-point feed network, filter and 
low-noise amplifier on a double-sided printed circuit 
board:  
Thanks to a special conductor track routing 
technique there is no need for more expensive 
multilayer structures. 

Küresel uydu navigasyon sistemi (GNSS) ile 
gerçekleștirilen konumlandırma, arazi ölçümleri ve 
navigasyon alanlarında pek çok uygulama için; azami 
tutarlılık, sağlamlık ve güvenilirlik sağlayan antenlere 
ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Mevcut piyasada, tutarlılık 
ve GNSS erișimi konularında koșulları sağlayan kaliteli 
ürünler bulunmaktadır. Öte yandan, GNSS antenleri 
için bu koșullara ek olarak hafiflik, sağlamlık ve makul 
fiyatla üretilebilme özellikleri, ürün bazında koșul 
olmaktan ziyade halen bir istisnadır.

LİSANSLANABİLİR ANTEN TASARIMI

Fraunhofer IIS, bu teknolojik zorluğa bir çözüm girișiminde 
bulunmuș ve en yüksek kalite standartlarını, hafif ve 
sağlam üretimle birleștiren düșük maliyetli bir ürün ortaya 
koymuștur. Aktif GNSS anteni, küresel konumlandırma 
uydu sistemleri olan GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou/
COMPASS tarafından iletilen bütün L-bant sinyallerini 
desteklemektedir ve bütün standart GNSS alıcılarla 
uyumludur.

Antenin tasarımı, müșteriye özgü kullanım durumlarına 
göre – haritalamadan uzay uygulamalarına kadar- 
kolaylıkla uyarlanabilmektedir. Buna ek olarak, diğer 
yüksek kaliteli antenlere göre üretim maliyetleri çok 
düșüktür.

Patentlenmiș anten tasarımı, farklı teknolojik 
yaklașımların avantajlarını birleștirmektedir.  Tasarım, 
așağıdaki özelliklere dayanmaktadır:

■ İnce metal levhadan yapılmıș geniș bantlı 
kendinden destekli yayılım elemanı: 
Geleneksel anten yapıları için (istifli-yamalı 
antenler) ağır, kırılgan ve pahalı seramikler sık 
sık kullanılırken, bu tasarımda destekleyen taban 
katmana gereksinim duyulmamaktadır.

■ Parazitik elemanlarla hüzme șekillendirme: 
Parazitik elemanların özel olarak ayarlanması 
ile ince metal levha gibi hafif ve düșük maliyetli 
malzemelerle dahi, en iyilenmiș hüzme 
șekillendirme olanaklı hale getirilmektedir.

■ İki taraflı baskı devre plaketi üzerinde, ufaltılmıș 
dört noktalı besleme ağı, filtre ve düșük gürültülü 
yükselteç:
Özel iletken takip rotalama tekniği sayesinde, 
fazladan pahalı çoklu tabakalı yapılara ihtiyaç 
duyulmamaktadır.

GNSS ANTENNA FOR PRECISE AND
ROBUST APPLICATIONS

Fraunhofer Institute IIS 

Alexander E. Popugaev 
Rainer Wansch

Hassasiyet ve Sağlamlık Gerektiren Uygulamalar için GNSS Anteni

ADVERTORIAL
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IȘIMA ÖRÜNTÜSÜ, PASİF KAZANÇ VE FAZ MERKEZİ 
KARARLILIĞI

Ișıma örüntüsünün sekli, efektif çok yollu yayılım 
sönümlemesiyle beraber uydulardan düșük 
erim açılarında sinyal toplanabilmesi özelliklerini 
birleștirmektedir. Bu durum, ıșınım elemanını çevreleyen 
parazitik metaller sayesinde gerçekleștirilmektedir. 
Dört noktalı besleme ağı, ilgi alanına giren tüm yönlerde 
yüksek seviyede çapraz polarizasyon ayrımsaması (XPD) 
sağlamaktadır. Antenin pasif kazancı, yaklașık 3.5dBic 
seviyesindedir.

Yüksek hassasiyetli GNSS uygulamaları, kararlı faz 
merkezine sahip alıcı antenlere ihtiyaç duymaktadır. 
Buradaki GNSS anteni, bütün açılarda ve bütün frekans 
aralıkları olan 1.16 – 1.30 GHz ve 1.52 – 1.61 GHz 
içerisinde birkaç milimetre seviyesinde çok düșük faz 
merkezi varyasyonları (PCV) değerlerine sahip olacak 
șekilde nitelendirilmiștir.RADIATION PATTERN, PASSIVE GAIN AND PHASE     

CENTER STABILITY

The shape of the radiation pattern combines effective 
multipath suppression with the ability to receive signals 
from satellites at low elevation angles. This is enabled by 
parasitic metal elements which surround the radiating 
element. The four-point feed network provides a high 
cross-polarization discrimination (XPD) in all directions 
of interest. The passive gain of the antenna amounts to 
approx. 3.5 dBic.

High-precision GNSS applications require a receiving 
antenna with a stable phase center. The GNSS antenna 
is characterized by very low phase center variations 
(PCV) in a range of few millimeters through all angles 
across its frequency range from 1.16 to 1.30 GHz and 
1.52 to 1.61 GHz.

HIGHLY RELIABLE AND CUSTOMIZABLE

Besides its excellent accuracy characteristics the GNSS 
high-precision antenna offers exceptional reliability and a 
flexibly adaptable design.

Due to its stable phase center and the optimized 
multipath suppression the GNSS antenna provides 
remarkably reliable signal reception. Therefore, it can be 
used even in time- and safety-critical applications.

Through its robust and simple constructional design the 
antenna can be modified quickly and easily for certain 
operational and environmental conditions. Thus the 
GNSS high-precision antenna is universally applicable 
in positioning, surveying in agriculture and forestry, 
cadastral surveying, control systems for construction and 
agricultural machinery, GNSS monitoring systems, Galileo 
PRS, aviation and space applications as well as marine 
and land navigation.

YÜKSEK SEVİYEDE GÜVENİLİR VE UYARLANABİLİR

Üstün doğruluk özellikleri haricinde, yüksek hassasiyetli 
GNSS anteni, sıra dıșı güvenilirlik ve esnek uyarlanabilir 
tasarım sunmaktadır.

Kararlı faz merkezi ve en iyilenmiș çok yollu yayılım 
sönümlemesi sayesinde, GNSS anteni oldukça güvenilir 
bir sinyal alıșı sağlamaktadır. Bu sebeple, zaman ve 
can güvenliği bakımından kritik uygulamalarda dahi 
kullanılabilmektedir. 

Sağlam ve sade bir yapısal tasarıma sahip olsa da bu 
anten kolaylıkla ve hızlılıkla belirlenmiș çevresel ve ișlevsel 
koșullara uyarlanabilmektedir. Ayrıca, yüksek hassasiyetli 
GNSS anteni bütün evrensel konumlandırma, tarımsal 
ve ormanlık arazilerdeki haritalama çalıșmaları, kadastro 
ölçümleri, inșaat ve tarımsal makineler için kontrol 
sistemleri, GNSS gözetleme sistemleri, Galileo PRS, 
havacılık ve uzay uygulamaları ve deniz ve kara yön bulma 
uygulamaları gibi alanlarda kullanılabilir.
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Kızıl Electronics
Sayit BELET 

İtiraf etmeliyim ki Bitcoin’i ilk duyduğumda pek bir șey 
anlamamıștım. Fazla önemsediğimi de söyleyemem. 
Daha önceleri de bu konuda (digital currency) 

araștırmalar yapılmıș fakat merkezi bir otorite olmadan 
güvenliğin sağlanamaması sebebiyle girișimler daha 
tasarım așamasında bașarısız olmuștu. Bu sefer 
ișlerin bir adım ileriye gittiğini neticede toslayacağını 
düșündüğümden olsa gerek, önemsiz bir konu olarak 
gördümse de 2008-2009 da ilk çıkıșından bu yana 
aradan yıllar geçtikçe Bitcoin daha da güçlenmiș olarak 
karșıma çıktı. Bu durumda bu konu, bir IT sektörü çalıșanı 
olarak ilgimi çekti ve araștırmaya bașladım. Eminim 
okuyucularımız arasında da Bitcoin’i duymayan ve altında 
yatan teknolojiyi merak etmeyen yoktur. Hatta șimdiden 
söyleyeyim Bitcoin’i mümkün kılan Blockchain teknolojisi 
uzmanlarca İnternetten sonraki en önemli teknoloji olarak 
görülmekte.

Öncelikle șunu belirteyim, yazım ișin ekonomik yönden 
çok teknolojik yönünde olacak ve Blockchain’i ve Bitcoin’i 
anlamak için öncelikle Public Key Kriptografi, Hash 
Fonksiyonları ve Peer2Peer Ağlar konularına değinmem 
gerek. Șanslıyız ki, ilk iki konuyu önceki sayılarda 
anlatmıștım (Dijital Yașam Dergisi Haziran-Temmuz 2016 
– Sayı 13). Eğer okumadıysanız ve konu hakkında bilginiz 
yoksa, bir göz atmanızda fayda var.

When I first hear about Bitcoin didn’t quite get it. I 
didn’t care much either. I already knew there was 
some research going on in the past about crypto 

currency. But these all failed due to double spending 
problem. It seems without a central authorization (like 
banks) it was impossible to establish trust. Because of 
this fundamental problem all attempts were failed from 
the start. I thought this was another attempt, maybe 
one step further, nothing more. But since its inception in 
2009 Bitcoin became stronger and stronger. So, it caught 
my attention and I began to research. I’m sure many of 
readers out there also, interested in this subject. Experts 
believe Blockchain technology which makes Bitcoin 
possible is the most important technology after internet.

A disclaimer, my article will be about its technology I 
won’t talk much about its economy. And there are some 
prerequisites like I will assume reader have some basic 
knowledge about Public Key Cryptography and Hash 
Functions as well as Peer2Peer Networks. Luckily, I 
already mention former two out earlier issues (June-July 
2016 – Issue 13). If you don’t have any idea about these 
two, I suggest you to check it out before continue.

Bitcoin ne bir șirket, ne de bir kuruluștur. CEO’su veya herhangi bir 
çalıșanı yoktur. En basit șekliyle Bitcoin için dijital bir para birimi 

(ya da hisse senedi) ve Blockchain ise bunun İnternet üzerinde 
güvenli bir șekilde transferini sağlayan altyapıdır.

Image / Șekil 1.1: Ağ Network Organization Types / (Network) Organizasyon Șekilleri

Bitcoin is not a company or an organization, doesn’t have a 
CEO and doesn’t have any employees. Simplest terms, Bitcoin 
is a digital currency (or more like stocks in stock market) and 
Blockchain is the technology which makes it possible to transfer 
this over internet securely.
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Peer2Peer Ağlar

İnternet artık hayatımızın bir parçası ve her gün çok 
çeșitli ișler için kullanmaktayız. İnternet centralized 
(tek merkezli) ve decentralized (çok merkezli) ağların 
birleșiminden olușmaktadır. Bir dosya indireceğimiz 
zaman veya bir hizmet almak için ilgili dosyanın veya 
hizmetin bulunduğu sunucu veya sunuculara bağlanırız. 
Sunucunun onaylaması ile dosya transferi bașlar. 
Sunucunun kapasitesine göre, aynı anda bağlı olup 
hizmet alan kullanıcıların artması, hizmet kalitesine 
(yani download hızına) olumsuz yansıyacaktır. Youtube, 
Google gibi sitelerin ekonomik problemleri olmadığı 
için milyonlarca kullanıcıya hizmet verecek kapasiteye 
sahiptirler. İnternetin geri kalanı için yüksek hızda dosya 
paylașımı (özellikle 1GB ve üstü dosyalar için) bir mali yük 
getirir. Bu sebepten birçok web sitesi dosyalarını ücretli 
download hizmeti veren sunuculara (rapidshare benzeri 
siteler) koymaktadırlar.

Bu yükü hafifletmek için bir yöntem düșünülmüștür. 
Dosyayı tek bir merkezde tutmak yerine her download 
yapan kullanıcıya da sunucu görevi vermek ve download 
yükünü böylece hafifletmek. Örneğin Ubuntu’nun en 
güncel desktop versiyonunu indireceğiz ve dosya 1.4GB 
civarında. Șunu biliyoruz ki, istenildiğinde dosyayı 
indirmeyi bitiren her kullanıcı potansiyel olarak bu dosya 
için bir sunucu vazifesi görebilir. Diyelim ki, dosyayı 1 saat 
içinde 1000 kullanıcı indirdi, böylece dosyayı 1000 adet 
kullanıcının bulunduğu, hepsinin birbiri ile ve olabilecek 
yeni kullanıcıların da katılabileceği bir Dağıtılmıș Ağ 
grubuna yaydığımızı varsayalım. 1001’inci kullanıcı 
dosyayı indirmek istediğinde bu dağıtılmıș ağın geneline 
istekte bulunacaktır. Önceden dosayı indirmiș elinde 
tutan her kullanıcı 1000 parçadan 1’ini gönderse yük ve 
maliyetin 1/1000 oranında hafifleyeceğini söyleyebiliriz, 
ișin daha da güzeli 1001’inci download tamamlanınca bu 
sefer dosyayı elinde tutan sunucu sayısıda 1001 olacak 

Peer2Peer Networks

No doubt the Internet is part of our daily life. We use 
it every day for various things. Internet consists of 
connection of centralized and decentralized networks. To 
download a file, one can connect a server which holds the 
file. If server accepts the connection, download begins. 
Every user using same resource (server or network) will 
increase the traffic. As the traffic increase, server quality 
will decrease. You will notice this as download speed 
become lower and lower. Big companies like Google and 
their services are an exception. Because they seemingly 
have unlimited resources, they can serve millions of users 
concurrently. This situation is usually different for rest 
of the internet. As the file sizes grow, downloading a file 
becomes costly. Therefore rapidshare like websites are 
became popular over time.

To alleviate this problem, some people find a possible 
solution. Let’s say we will download latest desktop 
version of Ubuntu, its image size is about 1.4GB. This is 
considerably big file and it’s obvious many people will 
download this. Logic here is everyone who downloaded 
the file can share some burden of this server as potential 
alternative download server, even better a single server 
distributed among file holders. Let’s say 1000 people 
downloaded the file. 1001st user who wants to download 
the file will broadcast a request; every file holder now 
can send 1/1000th of the file. This will decrease the 
burden by factor of 1000. Even better after 1001st 
download complete, now server capacity will increase 
as 1001 file holder and So, on. This kind of networks 
called as Distributed Network (image 1.1). The algorithm 
that makes this kind of sharing possible is called P2P 
(Peer2Peer). Most infamous applications using this tech 
are Torrent apps. In torrent, users who have the whole file 
and share it called Seeder(s) and other users who try to 
download it called Leecher(s).
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BITCOIN AND BLOCKCHAIN

Bitcoin is not a company or an organization, doesn’t have 
a CEO and doesn’t have any employees. Simplest terms, 
Bitcoin is a digital currency (or more like stocks in stock 
market) and Blockchain is the technology which makes it 
possible to transfer this over internet securely.

As I said in the prologue, biggest problem for a digital 
currency is the double spending problem. In everyday life, 
it’s not necessary to people know each other to pay cash. 
But as for online payments it’s not possible without a 
central authority (like banks) because of this problem. At 
least situation was like this until 2008 when a whitepaper 
dropped on internet. The author used a pseudonym as 
Satoshi Nakamoto. In this 8 pages whitepaper, he claimed 
that he solved the problem and proposed a solution 
along with first wallet app with source code. After this 
point, nothing will be same. Because the technology he 
explained called Blockchain is very important concept. You 
may think that Blockchain is like an android-phone, and 
Bitcoin is just an app. on it.

Logic of Blockchain is based on Open Ledger. Open ledger 
is kind of ledger that shared among the network openly. 
Everyone can take a copy and maintain it. To make this 
possible, it uses P2P technology like torrent apps. Ledger 
is like bank records at old times, it keeps records of 
transactions chronologically in separate blocks over one 
another like a chain. Let say we ‘A’ have $10 on a bank, 
and will send this to ‘B’. To do this bank will require our 
signature to check identity and also, will check the ledger 
to see if we have enough balance. After verification, it will 
be recorded on the ledger as A - $10 and B + $10. Open 
Ledger holds records like this, instead of real signature it 
uses digital signature using Public Key Cryptography.

ve böylece artıp gidecektir. Sunucu sayısı arttıkça yük/
maliyet de azalacaktır. İște bu tür, bir merkeze bağlı 
olmadan, kullanıcıların her birinin bağımsız birer sunucu 
(server) görevi gördüğü, açık erișimli ağlara: Dağıtılmıș Ağ 
(Distributed Network, șekil 1.1) ve bu tür ağda kullanıcıları 
birbirine bağlayan algoritmaya Peer2Peer (P2P) 
denmektedir. Bu sistemi kullanan en meșhur yazılımlar 
Torrent uygulamalarıdır. Torrent’te dosyanın tamamını 
elinde tutan ve paylașıma açan kullanıcılara seeder, 
halihazırda dosyayı indirmeye çalıșan/indiren kullanıcılara 
leecher denmektedir.

BITCOIN VE BLOCKCHAIN

Bitcoin ne bir șirket, ne de bir kuruluștur. CEO’su veya 
herhangi bir çalıșanı yoktur. En basit șekliyle Bitcoin için 
dijital bir para birimi (ya da hisse senedi) ve Blockchain 
ise bunun İnternet üzerinde güvenli bir șekilde transferini 
sağlayan altyapıdır.

Yazımın da bașında açıkladığım gibi, bir digital currency 
olușturmanın önündeki en büyük engel güvenlik 
sorunudur. Günlük hayatta nakit ödemelerde tarafların 
birbirlerini tanıması gerekmez. Online ödemelerde 
ise, güvenilir bir merkezi otorite (banka) olmadan para 
transferi yapılamamaktadır. Çünkü tarafların sahip 
olmadığı parayı harcama gibi kısaca Double Spending diye 
adlandırılan bir takım güvenlik sorununu așmak mümkün 
gözükmemektedir. En azından 2008 yılında İnternete 
düșen 8 sayfalık bir whitepaper ile Satoshi Nakamoto 
takma adlı șahıs bu problemi çözdüğünü duyurana kadar 
durum böyleydi. Bununla da yetinmeyip, açık kaynak 
kodlu ilk cüzdan (wallet) yazılımını da sundu. Bu tarihten 
itibaren artık hiçbir șeyin eskisi gibi olmayacağını (hatta 
olmadığını) söyleyebilirim. Öyle ki Nakamoto’nun bulduğu 
çözüm İnternet gibi geniș kapsamı olan yeni bir konsept. 
Yani Blockchain’i bir Android telefon olarak düșünürsek, 
Bitcoin bu akıllı telefon üzerindeki bir uygulamaya 
benzetilebilir.

Blockchain’in mantığı Open Ledger (açık defter) adı 
verilen, her kullanıcının bir kopyasını alıp, kendi takibini 
yapabileceği bir veri tabanının network’ün geri kalanı ile 
senkronize bir șekilde tutulması ilkesine dayanır. Bunun 
için torrent gibi peer2peer, Decentralized & Distributed 
Network altyapısını kullanır. Bu veri tabanı, her bitcoin 
transferinin zaman sıralamasına göre ișlendiği açık bir 
banka kayıt defteri gibidir. Ledger, eskiden (çok eskiden) 
bankaların müșterilerin hesaplarını takip ettiği, para 
hareketlerinin ișlendiği defterin İngilizcedeki adıdır. 
Müșteri para yatırmak istediğinde bu kayıt, müșterinin 
defterdeki kaydına “+” olarak ișlenir, misal A, B’nin 
hesabına 10 USD göndermiș olsun bu ișlem kayda A’ya, 
“-10”, B’ye “+10” olarak geçecektir. Tabi önce banka A’nın 
imzasını alacak ve buna müteakip hesabında yeterli bakiye 
var mı kontrol edecektir. Open ledger’in kayıt mekanizması 
da tıpkı böyledir. Kimlikler ve kimlik doğrulama cüzdandaki 
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Only way to obtain Bitcoin is to somebody transfer it 
to you (there is also, another way called mining that I’ll 
explain in a minute). Let’s say we got 10 BTC. Now we can 
send it to anyone on anywhere on the world, easily and 
free of charge. For example, we want to send 5 BTC to ‘B’. 
To do this we must prepare a data ‘block’ which consist 
necessary information’s like sender-receiver info, amount 
of Bitcoin and digital signatures etc. Balance checking to 
see if we have enough Bitcoin, can be done by anyone 
one the network simply checking the records (blocks) on 
the ledger. To complete the transfer this new ‘block’ we 
prepared must be added the Open Ledger. Every block will 
also, include hash value of the last block and it will have a 
criterion for its own hash value that is like: ‘it must start 
with 6 zeros’.

Reason behind hashing the blocks is to make them 
temper proof. Even one-bit change on any block will yield 
completely different hash. And reason of putting hash 
criteria is a concept called as “Proof of Work”. This proves 
this hash finding job kind of a “real work”. As the required 
zeros increase, difficulty to finding the hash is increases 
exponentially. In cryptography, it’s trivial to calculate any 
hash value, but if we look for a specific hash, only way to 
do w/o altering the data is adding a “Nonce” value and 
increase it and check until the criteria satisfied. I think 
now it’s time to talk about Mining and Miners So, we can 
understand this concept better, then we can continue to 
our example.

MINING AND MINERS

These days in cryptography, searching for a specific hash 
value called as mining. Based on the criteria, difficulty 
of finding the hash changes and it costs as time and 
electric power (=Proof of Work). As on P2P example, we 
mentioned users are two types: seeders and leechers. In 
Bitcoin users who maintain the open ledger and allocate 
his resources for mining to find new hash value to add new 
blocks to ledger are called miners. As the mining hardware 
grow, mining process deliberately make difficult to adjust 
average 10 min/hash finding rate. So, some Bitcoin mining 
farms (search on YouTube) electric costs are today around 
thousands of dollars to a million dollar/month.

public key (ve private key) ve bu key ile yapılan dijital 
imzalama ile yapılır.

Bitcoin transferi yapabilmek için defter (open ledger)’de 
hesabınıza BTC (bitcoin) geldiği kaydının olması gerekir. 
Diyelim ki, bir hizmet karșılığı edindiğimiz yani hesabımıza 
daha önceden gelen 10 BTC var. Bunun istediğimiz 
miktarını istediğimiz kișiye, dünyanın neresinde olursa 
olsun bir aracı kuruluș olmadan, yani masrafsız ve hızlı bir 
șekilde gönderebiliriz. Biz A noktasıyız diyelim ve B’ye 5 
BTC göndereceğiz, bunun için önce ‘block’ denen tıpkı para 
havalesi yapmak için doldurulan belge gibi bir dijital veri 
bloğu hazırlanır. İçerisinde transfer miktarı, gönderen-alan 
kimlik bilgileri ve dijital imza gibi bilgiler yer alır. Bu bilginin 
geçerli olup, transferin tamamlanabilmesi için bu kaydın 
yani block’un ‘defter’e girilmesi gerekir. Bir bloğun ‘defter’e 
girilmesi için de öncelikle kimlik/imzaların geçerliliği ve 
göndericinin yeterli BTC’ye sahip olması gerekir. Bakiye 
kontrolü, ‘defter’in baștan sona taranarak, göndericiyi 
ilgilendiren kayıtların incelenmesi ile yapılır. Bununla 
beraber bir önceki bloğun hash’i de bu bloğa eklenir ve son 
olarak bu yeni bloğun hash değerinin hesaplanması için bir 
kriter belirlenir. Örneğin, 6 sıfırla bașlamalı gibi. 

Her bloğun kendi hash değeri, bu bloğun sonradan 
hiç kimse tarafından, bir harfinin dahi değiștirilmesini 
engellemek için düșünülmüștür. Veri bloğuna yapılacak en 
ufak bir müdahale dahi hash hesabında büyük değișikliğe 
sebep olmaktadır. Kriter belirlenmesindeki amaç ise, 
“Proof of Work” yani bu hash’in hesaplanmasında hatırı 
sayılır bir emek harcama gerektiğini ve bunun ispatını 
vurgulamaktan geçer. Çünkü kriptografide bir verinin 
hash’ini hesaplamak genelde saniyeler içinde olan bir 
ișlemdir, fakat özel bir hash arıyorsak, bunu mevcut veriyi 
değiștirmeden yapmanın tek yolu ilave bir değer (Nonce) 
eklemek ve tutturana kadar bu değeri arttırarak deneme 
yanılma yöntemi ile olur (brute force). Krıter’de istenen 
sıfırlar arttıkça, hash hesaplamadaki zorluk seviyesi de 
katlanarak artmaktadır.

Șimdi bu noktada miner ve mining konusuna değinirsek, 
konuyu daha iyi anlayacağınızı sanıyorum, sonrasında da 
verdiğimiz örneğe kaldığımız yerden devam edelim.

MINING VE MINER’LAR

Günümüzde, kartografide belli bir kritere sahip hash 
değerini bulma ișlemine mining (madencilik) denmektedir. 
Bulunması gereken hash’in kriterine göre zorluğu, yani 
hesaplama süresi değișmekte, harcanan güç ve zaman, 
elektrik masrafı olarak yansımaktadır (Proof of Work).
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P2P örneğinde kullanıcıların seeder ve leecher olarak 
iki tip olduğundan bahsetmiștik. Bitcoin’de ‘defter’in 
tamamının kaydını tutan ve yeni kayıt eklemek için 
hash bulmaya çalıșıp güç/elektrik harcayan kullanıcılara 
miner (madenci) denmektedir. Mining ișlemi kasıtlı 
olarak zorlaștırılmaktadır, madencilerin elindeki donanım 
güçlendikçe, sistem ortalama 10dk aralıklarla hash 
hesaplanmasına uygun hash kriteri belirleyecek șekilde 
kodlanmıștır. Günümüzde miner’ların aylık elektrik 
masrafları onbinlerce dolar’dan, milyon dolar seviyesine 
kadar değișmektedir.

Örneğimize dönersek, BTC transferi için bloğu hazırlayan 
taraf, ki bu örnekte A, hazırladığı bloğu network’ün 
tamamına broadcast eder (yayınlar). Șimdi bu bilgiyi 
alan miner’lar, bu bloğun kritere uygun hash değerini 
bulup ‘defter’e eklemek için birbirleri ile yarıșırlar. Burada 
motivasyon, hash bașına 12.5 BTC olan madencilik 
ücretidir. İlk bulup ‘defter’e ekleyen kazanır. Hash’ı 
bulan madenci kendi tuttuğu ‘defter’e bu bloğu ekler, 
network’ün geri kalanı ‘defter’deki bu güncellemeyi 
hemen fark edip, kontrol ettikten sonra kendi kayıtlarını 
da güncelleyecektir, sistem en uzun geçerli bloğa 
sahip ‘defter’e göre kendini senkronize edecek șekilde 
kodlanmıștır, bu sayede P2P yöntemi ile herkes bu yeni 
bloğu ekleyerek, yoluna devam eder ve bir sonraki hash 
için beklemeye bașlarlar ve böylece yarıș devam eder.

Bu așamada iki farklı yöntem ile sistemi aldatmayı 
deneyelim bakalım olacak mı?

İlk aklıma gelen yöntem kendimize BTC gelmiș gibi 
göstermek, mesela 1000 BTC gelsin diyelim, bunun için 
‘defter’i tarayarak 1000 BTC’ye sahip birini bulmamız 
gerek, bulduk diyelim, sistemde sadece public key’ler 
olduğu için imzalama ișlemini karșı taraf adına yapamayız 
yani olmadı.

Let’s go back to our example. One, who prepared the 
block, in this case us, will broadcast this on the network. 
Rest of the network will see it, and after checking its 
validity; a race will begin to find new hash with the criteria 
among miners. Motivation here is the 12.5 BTC mining 
fee. First miner who finds ‘this’ hash and adds it to the 
ledger wins. Whole network is coded to be in sync with 
the ledger which has largest valid number of blocks. So, 
rest of network will also, update their record thanks to 
P2P algorithm. And the race will go on for the next block.

To show it’s robustness we will try to cheat the network. 
Let’s see if we can do it.

First thing comes in my mind to fake a transaction to 
make it like we got 1000 BTC. To do this first we need 
somebody on the ledger who still has at least 1000 BTC 
balance. Let’s say we found it. And now we realize the 
signature check, private keys are never shared and blocks 
holds only public keys and this is not enough for us to re-
sign it. So, this didn’t work.

Let’s try something else, let us fix our records to make it 
look like we never spent any Bitcoin So, we can recover 
every Bitcoin we ever had. Since sender (we in this case) 
prepared and signed the block before and we can re-sign 
it but, remember every block are chained together with 
previous block’s hash value. If we change even one bit 
on any block, its hash value no longer valid and must be 
recalculated and this is not all; every hash value up to the 
most recent one must be recalculated too, because all 
are chained together. And remember on average every 
10 minutes a new block is added the ledger. Probability 
to have such calculation power against total power of 
rest of the network is vanishingly small. Even if let say 
Martians gave us a computer that has such power, it will 
be much more profitable to use it for finding new hashes 
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for new transactions instead of using it against rest of the 
network.

Last but not least this may come to your mind, what if 
some miners do bogus transactions between his or her 
accounts. Well, they may try but… deal breaker here is 
the “last block’s hash”. This prevents calculating hashes 
beforehand. Also, keep in mind, these days there are more 
than 200K Bitcoin transactions being processed per day.

Now, at this point we probably understand that only way 
to add Bitcoin in the system is mining. To avoid inflation, 
amount of mining fee regulated by some set of rules. It 
was 50 BTC per hash at first, these days it is 12.5 BTC 
and will halve every 4 years. At most 21 million of Bitcoin 
can be produced. Because mining fee will be 0 as year 
of 2140. At this point transaction fee may be added to 
motivate miners to continue work.

2ndly, we also understand where the name ‘Blockchain’ 
comes from. It’s the organization of the open ledger, every 
group of transactions is packed in a block and every block 
securely chained together by cryptographic functions. As 
on P2P example, network become stronger as number of 
seeders grow, in Blockchain it’s miners. More the miners 
more robust it becomes. And it become impossible in 
practice (even on theory, read the whitepaper) to cheat 
the system at some point.

So, far I think you have had some idea about what Bitcoin 
and Blockchain is. It was the internet what filled the 
information gap. The gap Blockchain filled is the trust gap. 
So, I think now it’s the time to ask this question: what else 
can we do with the Blockchain?

Bașka bir yöntem deneyelim, yaptığımız transferleri 
içeren kayıtları değiștirmeyi deneyelim, ne de olsa 
kendi imzamızı tașıyor, bu da olmaz çünkü, defterdeki 
her blok bir önceki bloğun hash’ı ile birbirine zincirleme 
bağlı, kayıtlardan birinin hash’i değișirse, onu takip 
eden blokların tamamının hash’inin de değișmesi 
gerek, diyelim ki bunu yapabilecek güce sahibiz, bütün 
hash’leri yaptığımız değișikliğe uygun olarak yeniden 
hesapladık, BTC’lerimizi kendi defterimizde kurtardık, 
șimdi, network’ün geri kalanına bunu nasıl yutturacağız? 
Aha! sistem neye senkronizeydi? en uzun geçerli bloğa 
sahip ‘defter’e, șimdi eğer elimizde networkün geri kalan 
kısmının tamamına, rakamlarla konușalım: Toplamda 
100.000 madenci olsun, geri kalan 99.999 madencinin 
toplamının sahip olduğundan çok daha güçlü hash 
hesaplayan bir sisteme sahipsek bu durumda belki 
bașardık diyebiliriz, eğer böyle bir güce tek bașına birisinin 
sahip olabileceğini ve bunu hash bulmak yerine sisteme 
müdahale için kullanacağını varsayarsak tabi. Hala 
fark etmeyenler için söyleyeyim, bu sistemde dürüst 
çalıșmak çok daha karlı. Hile yapmak pratikte imkânsız ve 
whitepaper de bilimsel olarak açıklanmıștır.

Bir de șu soru sizin de aklınıza gelebilir, madenciler kendi 
kendilerine (yani sağ cepten sol cebe) gereksiz para 
transferi yapıp sistemde haksız rekabete yol açmayı 
deneyemezler mi? Deneyebilirler, fakat netice almaları 
zor. Mesela önceden hazır hash hesaplaması yapılamaz 
çünkü en son bloğun hash değeri burada oyun bozucu 
etken. Bir de sistem o kadar genișlemiș durumda ki 
günümüzde günde 200.000 den fazla BTC hareketi 
gerçekleșmektedir. Yani yarıș iyice kızıșmıș durumda 
diyebiliriz.

Bu arada șu iki șeyi de anlamıș olduk; birincisi sisteme 
bitcoin girișinin tek yolu madenciliktir, enflasyonu 
önlemek için bu ișe bir sınırlama getirilmiștir. İlk zamanlar 
madencilik ücreti hash bașına 50 BTC iken bu günümüzde 
12.5 BTC’dir ve her 4 senede bir yarıya indirilmektedir. 
Böylece en fazla 21 milyon BTC üretilebilir, bu noktadan 
sonra madencileri çalıștırmak için transfer bașına ek ücret 
ödemek gerekecektir.

İkincisi ise blockchain isminin nereden geldiği, bloklar 
birbirine kriptografik hash fonksiyonu ile güvenli bir 
șekilde zincirleme bağlanmıștır. Geçmișteki herhangi bir 
kayda (bloğa) müdahale edilmesi halinde, zincir kırılacak 
ve ağın geri kalanı bu kullanıcının defterinin geçersiz 
olduğunu anlayıp reddedecektir.

Artık Bitcoin’i az çok anladığımızı sanıyorum. Nasıl 
ki, İnternet ile bilgi ve bilgiye ulașma boșluğu 
doldurulmuștur. Blockchain’in doldurduğu boșluk ise 
güvenlik boșluğudur. Sanırım artık șu soruyu sorma vakti 
geldi: Blockchain ile bașka neler yapılabilir?
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