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2014 YILI
TUYAD GENEL KURUL YILIDIR 

TUYAD yönetim ve denetim kurulunda
görev almak isteyen firmalar›m›z için
2014’de f›rsat do¤maktad›r.

Hayrettin ÖZAYDIN  / TUYAD Genel Baflkan›

TUYAD Derne¤i kurumsal yay›n organ› Dijital Yaflam,
ikinci kez sektor ile bulufluyor. ‹lk say›s›nda sektorden
olumlu tepki alan dergimizin yay›n ekibine baflta
Umut Ünal, Serap Polat ve Hengameh Rayeji’ye
teflekkür ederim.

Yerel kanallar uyduda test yay›n›na bafllad›. TUYAD’›n
teknik deste¤i tasarlanm›fl, YBTB (Yerel Bölgesel
Televizyoncular Birli¤i)’nin iflbirli¤i ile yürütülmüfl ve
Türksat A.fi. Genel Müdürü Say›n Dr. Özkan Dalbay’›n
konuya verdi¤i destek ile hayata geçirilmifltir. Hay›rl› olsun.

Karasal yay›n ihalesi RTÜK taraf›ndan bir kez daha iptal
edildi. Umar›z bu kaos yeni y›lda bir an evvel sona erer.
Zira 2015 y›l›nda karasal vericiler kapat›lacak. Ancak dijital
karasal yay›n konusunda test aflamas›n›n d›fl›nda bir
çal›flma yap›lmad›.

26 Ekim’de TUYAD & Türksat ortak ihtisas semineri yap›ld›.
Kat›l›m beklenilenin çok üstünde idi. Tüm kat›l›mc›lara
hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum.

Multiswich sektörel mutabakat toplant›s›n› tüm ilgili firma
temsilcilerimiz ile birlikte yapt›k. Mutabakata duyulan has-
sasiyet için tüm firmalar›m›z› tebrik ediyorum. 

GVF ile ilk defa TUYAD ortak planlama toplant›s› yapt›k ve
her y›l yapt›klar› uluslararas› geniflletilmifl organizasyonu
2014 y›l›nda Türkiye’de ortak yapmaya karar verdik. Ayn›
protokol içinde acil durumlarda kullan›lmak üzere iletiflim
üssünün de TUYAD & GVF ortak plan› ile ülkemizde tüm
Ortado¤u için kurulmas›na karar verildi.

Bu say›da 2014 y›l› tüm sektörel etkinlik ve fuar takvimini
size sunuyoruz. Buna gore ifl planlar›n›z› daha kolay
yapabileceksiniz. 

TUYAD yeni ofisine tafl›nd›. Derne¤inizi yeni yerinde ziyaret
edebilir ve genifl toplant›lar›n›z› dernek toplant› salonunda
yapabilirsiniz.

2014 y›l› TUYAD yeni genel kurul y›l›d›r. Yönetim ve denetim
kurulunda görev almak isteyen firmalar›m›z için f›rsat
do¤maktad›r. Konu hakk›nda görüfl ve isteklerinizi belirtmeniz
daha dikkatli çal›flmalar yapmam›za vesile olacakt›r.

Unutmay›n, TUYAD Sizin derne¤iniz, Dijital Yaflam Sizin
derginizdir.

Sayg›lar›mla
Hayrettin Özayd›n
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Bilgi teknolojileri ve ‹letiflim sektörü, Türkiye’nin genel ekonomik
büyümesinin üzerinde büyümeye sahip bir sektördür. 

Bilgi teknolojileri ve ‹letiflim sektörü nas›l bir
sektördür?
Bilgi teknolojileri ve ‹letiflim sektörü, Türkiye’nin
genel ekonomik büyümesinin üzerinde büyüme-
ye sahip bir sektördür. Dünyada da küresel kriz
döneminde bile büyüme sa¤layan ve istihdam
yaratmaya devam eden bir sektördür. Bu sektör
gerçekten ilginç bir sektör. Sektör ile ilgili veriler
de çok ilginç.

Baz› konuflmalar›mda da de¤inmifltim. Araflt›rma
yap›yorlar, dünya’da 3,5 milyar difl f›rças› var?
7 milyar SIM kart var. Yani insanlar›n yar›s›n›n
difl f›rças› var ama tümünün cep telefonu var.
Dedim ya ilginç bir sektör. 

Bilgi teknolojileri ve ‹letiflim sektörünün ülkele-
rin ekonomisi üzerinde etkisi var m›d›r?
Bu sektördeki geliflmeler nelerdir?
Günümüzde internete girenlerin say›s› her geçen

gün art›yor. ‹nternete girenlerin say›s› ço¤ald›kça
da dijital veri yükü daha da art›yor. Bu konuda
da ilginç veriler var. Günümüzde data hacmi her
y›l ikiye katlanarak art›yor. Önümüzdeki y›llarda
bu art›fl oran› daha fazla olacak. 

Küresel olarak ICT harcamalar› % 7 civar›nda
büyürken dijital içerik % 50 art›yor. Dolay›s› ile
günümüzde ICT sektöründe en önemli bafll›k-
lardan biri big data oldu. Bugün yaklafl›k 10
milyar olan internete ba¤lanabilen nesne say›s›
2020 y›l›nda 50 milyara ulaflacak. Art›k bu ko-
nudaki rakamlar aç›klan›rken; insan, abone de-
miyoruz. ‘’Nesne’’ demeye bafllad›k. Data mik-
tar› da çok h›zl› art›yor. 2010’da 1 milyar te-
rabyte olan dijital içeri¤in büyüklü¤ünün
2015’te 8 milyar terabayte’a, 2020’de ise 40
milyar terabyte’a ulaflaca¤› tahmin ediliyor. Ya-
ni 10 y›lda dünyada veri büyüklü¤ü tam 40 kat
artacak.

B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹ VE
‹LET‹fi‹M SEKTÖRÜ
‹LG‹NÇ B‹R SEKTÖR
Dr. Tayfun ACARER / BTK (Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu) Baflkan›
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Günümüzde veri her geçen gün biraz daha de¤erli
olmaya bafllad›, ancak verinin, ekonomik de¤ere
dönüflümü için;
• Verinin depolanmas›
• Akan verinin, kesintisiz ak›fl› sürerken analiz edil-

mesi
• Yeni bilgilerin keflfi gerekiyor.

Siber güvenlik ne demektir ve Türkiye’de bu ko-
nuda neler yap›l›yor?
Çok yak›n süreçte; büyük veri ekonomik olarak bü-
yük güç olman›n yan›nda, ülkelerin de en de¤erli
varl›¤› olacak. Bu nedenle; karfl›laflaca¤› tehdit de
büyüyecek. Her geçen y›l siber tehdit artmakta, si-
ber güvenlik daha da fazla önem kazanmakta-
d›r.1997 y›l›nda bilinen 50 bin siber atak varken,
2012 y›l›nda 100 milyon siber atak gerçeklefltirildi.

Siber Güvenlik konusunda Türkiye’nin tutumu, ulus-
lararas› iflbirli¤inin gerekli oldu¤u yönündedir. Bu

güne kadar özel ve Kamu kurumlar›n›n kat›l›m› ile
dört kez çeflitli isimlerle siber güvenlik tatbikatlar›
gerçeklefltirdik. Say›n Ulaflt›rma Denizcilik ve Ha-
berleflme Bakan›m›z Baflkanl›¤›nda Siber Güvenlik
Kurulu kuruldu ve faaliyete bafllad›. Siber Güvenlik
Kurulu Siber Güvenlik Eylem Plan›n› haz›rlad›. K›sa-
ca USOM yani Ulusal Siber Olaylara Müdahale
Merkezi kuruldu. USOM ile koordineli çal›flacak
olan SOME’ler ile ilgili süreç tamamlanmak üzere.

Bu güne kadar dört kez siber güvenlik ile ilgili tatbi-
kat yap›ld›. Önümüzdeki y›l bafl›nda ITU (Uluslara-
ras› Telekomünikasyon Örgütü) ile birlikte uluslara-
ras› kat›l›ml› siber güvenlik tatbikat› düzenlemeyi
planl›yoruz. Bu siber güvenlik tatbikat›nda özel ve
kamu sektörü kurulufllar›n›n genifl kat›l›mla yer al-
mas› bizi sevindirecektir. Kat›l›m›n çok olmas›n› isti-
yoruz. Çünkü bu tatbikatlar gerçekten kurum ve ku-
rulufllar›n kendilerini test etmeleri için çok önemli
bir f›rsatt›r.

Siber Güvenlik konusunda
Türkiye’nin tutumu, uluslararas›
iflbirli¤inin gerekli oldu¤u
yönündedir.
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TÜRK‹YE TEKNOLOJ‹ TÜKETEN B‹R
ÜLKE KONUMUNDADIR

fiu anki en çok konuflan, en fazla k›sa mesaj gönderen ülke
konumumuzu; daha anlaml›, daha üretken de¤erlere tafl›mam›z
gerekmektedir. 

Murat DURSUN / Mobisad Baflkan›

Mobil iletiflim sektörünün gelece¤ini nas›l görü-
yorsunuz?
Mobil iletiflim sektörünün al›nacak daha çok yolu
oldu¤una inan›yorum. ‹nsan›n bilgiye, habere,
içeri¤e; istedi¤i anda, istedi¤i yerde, istedi¤i öl-
çüde eriflme arzusu oldu¤u müddetçe mobil ile-
tiflim pazar› ve ba¤l› eko sistem önlenemez bir
flekilde art›fl›n› sürdürecektir. Dünya üzerinde
mobil abone say›s› nerdeyse dünya nüfusuna
eflit hale gelmifltir. Ancak bunlar›n dünya üzerin-
deki da¤›l›m› ve genifl band internet eriflimi say›-
s› beklenilen seviyede de¤ildir. Özellikle mobil
iletiflimde makinalar aras› haberleflmede al›na-
cak daha çok yol var. Yap›lan araflt›rmalarda
2020 y›l›nda 50 milyar sim karttan bahsediliyor.
Bu rakam›n 42 milyar›n› makinalar kullan›yor ola-
cak. Bu rakam bugüne oranla 3 misliden fazla.

Mobil iletiflim sektörünün sorunlar› nelerdir?
Mobil iletiflim sektörünün sorunlar› geliflen pazar
ve teknolojilerin belirleyicili¤inde çeflitlenmekte
ve artmaktad›r. Bu konuda flans›m›z›n y›llard›r
sektörü tan›yan ve her an için sorunlar› dinleme-
ye haz›r bir otorite (BTK) ve destekleyici politika-
lar üreten bir bakanl›k (UDH ‘Ulaflt›rma Denizcilik
ve Haberleflme) ile çal›flmam›z oldu¤unu düflü-
nüyorum. 

Mevcut sorunlar›m›z: 
• Sektör üzerinden sa¤lanan vergi yükünün en

az›ndan iflaret etti¤imiz alanlarda (2. el cep te-
lefonu, makineler aras› haberleflmede telsiz
ruhsat ücreti) kald›r›lmas›.

• Ticarette bir sertifikasyon program›n›n hayata
geçirilerek yasal sorumlulu¤u olan bayilik sis-
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teminin daha çabuk ve kontrollü olarak denetimi-
nin sa¤lanmas›, bu konuda sektör STK’lar›ndan
destek al›nmas›.

• Kiflisel hatalara yol açmayacak, kötü niyetli kulla-
n›ma izin vermeyecek flekilde sektörün kulland›¤›
kay›t mekanizmalar›n›n tamamen elektronik orta-
ma tafl›narak bireysel girifllere aç›k olmas›n›n
sa¤lanmas›.

• Sektörün kulland›¤› ve bu güne kadar sorunlar›n›
çözen özel kanun ve yönetmeliklerin yeni tüketici
yasas› gibi genel kanunlar ile ask›ya al›nmas› su-
retiyle yarat›lmas› kuvvetle olas› kaosun önüne
geçilmesi.

• Eksikli¤i duyulan sektör ara eleman s›k›nt›s›n›n
MYK, ‹fl-Kur ile iflbirli¤ine gidilerek meslek stan-
dartlar›n›n belirlenmesi, sertifikasyon ve test mer-
kezlerinin oluflturulmas›.

• Yolcu beraberinde getirilen el terminallerinde ya-
flan›lanlar da göz önüne al›narak bu kiflisel hak-
k›n yeniden düzenlenmesi olarak s›ralayabilirim.

Türkiye mobil iletiflim sektöründe global olarak
düflündü¤ümüzde nerede yer al›yor?
Türkiye global ölçekte düflünüldü¤ünde maalesef
teknoloji tüketen bir ülke konumundad›r. Teknoloji
üreten bir ülke konumuna ivedilikle geçmesi gerek-
mektedir. Bunun için mevcut Ar-Ge desteklerinin
artarak devam etmesi gerekmektedir. Yap›lan Ar-
Ge’nin üretime dönük uygulamalar› için de destek-
ler verilmelidir. 

fiu anki en çok konuflan, en fazla k›sa mesaj gön-
deren ülke konumumuzu; daha anlaml›, daha üret-
ken de¤erlere tafl›mam›z gerekmektedir. 

Türkiye global ölçekte
düflünüldü¤ünde maalesef
teknoloji tüketen bir ülke
konumundad›r. Teknoloji üreten
bir ülke konumuna ivedilikle
geçmesi gerekmektedir.
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TTNET'in Yanl›fl Ve Yan›lt›c› Reklam› Hakk›nda

Son günlerde bafllayan Tivibu reklamlar› yanl› ve yan-
l›flt›r. Bu çal›flma, amac›n›n çok üstünde ve farkl› ko-
nular› ortaya ç›kartm›flt›r. Uydu TV sektörü ve uydu
anten kullan›c›lar› bu reklam ile rahats›z edilmifl ve
yan›lt›lm›flt›r.

Ülkemizin sayg›n kurumu TTNet, Tivibu reklamlar›nda
vatandafl› yan›ltan vurgular yapmaktad›r. Çanak an-
tenlere ihtiyaç duyulmayaca¤› anlat›lm›fl ve tüketici
yan›lt›lm›flt›r.

fiu anda ülkemizde % 60 oran›nda izleyici, televizyon
yay›nlar›n› uydular üzerinden izlemektedir. Bu oran
platformlar ilave edildi¤inde oran % 79’dur. Toplam yir-
mi bir milyon TV, çanak antenler ile yay›n izlemektedir.

Uydu, IP ve Karasal al›c› üretiminde sektörümüz üre-
tici firmalar› on milyon adet y›ll›k üretim kapasitesi ile
Avrupa lideri ve dünyan›n ilk on s›ralamas›ndad›r.

Sadece bir ürün reklam› için bu kadar büyük bir sek-
törden kurtulun demek hangi anlay›fla hizmet etmek-
tedir. 

Reklamda, durdur - izle (timeshift), y›lard›r uydu al›c›-
lar›nda kullan›lan bir teknolojidir. Tekrar - izle özelli¤i
Android veya Linux tabanl› cihazlarda ek uygulamalar
ile hali haz›rda mevcut bir çözümdür.

Çanak anten tüm dünyada en çok tercih edilen ba¤›m-
s›z izleme arac›d›r. Bir kez sat›n al›r ve y›llarca hiçbir
ücret ödemeden tüm flifresiz kanallar› izlersiniz. Yine
flifreli kanallar› da izlemek için çanak anten arac›l›¤› ile
platformlara ulafl›r ve abone olarak yay›nlar› izlersiniz.

Uydu anten görüntü kirlili¤i tüm sektörün rahats›z ol-
du¤u bir durumdur. Ve bu konuda zaten Çevre fiehir-

cilik Bakanl›¤› ile bir çal›flmam›z vard›r ve uygulamaya
konulmufltur.

Çanaklar›n›zdan kurtulun, yanl›fl bir ifadedir
IPTV bafll›yor diye Çanak Antenlere ‹htiyaç Kalm›yor
görüntüsü vermek ve/veya buna benzer söylemler tü-
keticinin yanl›fl yönde bilgilendirilmesine neden ol-
maktad›r.

Uydulardaki kanal say›s› her zaman tüm izleme seçe-
neklerinden daha fazla ve izleme maliyeti daha azd›r.
Her geçen gün uydulardaki yay›n adeti artmaktad›r. Bir
çanak anten ile halen binlerce TV yay›n› izlenmektedir.

Türksat 2014 y›l›nda iki yeni uydu ile Uydu TV yay›n
kapasitesini ikiye katlayacakt›r. Yay›nc›l›¤a yeni bo-
yutlar kazand›racakt›r.

Seçenek çoklu¤u, ulafl›labilirlik, özgürlük, ekonomik
olufl, yay›n kalitesi gibi çeflitli aç›lardan uydu anteni
ile rekabet edebilecek bir baflka sistem bulunmamak-
tad›r.

IPTV, çanak anten kullan›ma alternatif olamaz, ancak
seçenek olarak tüketiciye sunulabilir.

IPTV’nin ve reklamlarda vurgulanan Tivibu’nun kulla-
n›m› uydu ve çanak antenlerin kullan›lmayaca¤› anla-
m›na gelmemektedir.

Reklamlarda kullan›lan çanak antenlerin sonu geldi
ibaresi tamamen yanl› ve bilim d›fl› bir ifadedir.

Tivibu reklamlar› derhal durdurmal›d›r.

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Genel Baflkan›

Tarih : 12. 11. 2013
Say› : 2013 -221
Konu: Tivibu Yanl›fl ve Yan›lt›c› Reklamlar› Hakk›nda Bas›n Aç›klamas›

BASIN AÇIKLAMASI
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Karasal Say›sal Yay›nc›l›¤›n ülkemizde bafll›yor olmas› ile ortaya ç›-
kan ÇANAK ANTENLER KADIRILIYOR ve/veya buna benzer söy-
lemler tüketicinin yanl›fl yönde bilgilendirilmesine neden olmaktad›r. 

Ülkemizdeki televizyon izleyicilerinin
% 60’› televizyon yay›nlar›n› uydular
üzerinden izlemektedir.

fiu anda ülkemizde farkl› uydulardan
yüzlerce HD ve SD yay›n yap›lmakta-
d›r. Uydu anteni ile flifresiz 7 HD, 283
SD ve 31 flifreli HD, 140 flifreli SD
Türkçe kanal seyredilebilmektedir.

2014 y›l›nda Türksat T4A uydusu ile
uydulardaki TV kanal say›s› artacakt›r.
T4B uydusu ile KA bant uydu internet
sistemleri kullan›m tercihleri de arta-
cakt›r.

Tüm yeni yay›n teknikler gibi; 3 boyut-
lu, 4K HD ve Ultra HD gibi çok kaliteli
yeni yay›n formatlar›n›n da ilk olarak
uydu üzerinden yap›lan yay›nlarda

kullan›lmas›, uydu üzerinden yay›nc›l›-
¤›n›n önemini ve gereklili¤ini aç›kça
göstermektedir.

Seçenek çoklu¤u, ulafl›labilirlik, özgür-
lük, ekonomik oluflu, yay›n kalitesi gibi
çeflitli nedenlerle uydu anteni ile reka-
bet edebilecek bir baflka sistem bu-
lunmamaktad›r.

Bunun yan›nda Karasal Say›sal Yay›n-
c›l›¤›n ülkemizde bafllamas›, karasal
yay›n frekans band›n›n daha verimli
kullan›lmas› aç›s›ndan ve kullan›lan
verici say›s›n›n azalmas› aç›s›ndan
önemlidir. Ancak Karasal Say›sal Ya-
y›nc›l›k ile verilebilecek kanal say›s›, il-
gili resmi kurumlar›n yapt›¤› flu anki
planlamalarla; flifresiz 17 HD ve 25 SD
Türkçe kanal olabilecektir. 

Karasal Dijital sistemde bu yay›nlar› iz-
leyebilmek için yine bir Anten ve Set-
top box veya bu yeni yay›n sistemini
içeren bir TV gerekecektir. 

Karasal Dijital Yay›nc›l›k denen DVB-
T2 yay›nlar›n›n bafllayacak olmas›, uy-
du ve çanak antenlerin kullan›lmaya-
ca¤› anlam›na gelmemektedir.

Uydu yay›nlar› için gerekli çanak anten-
lerin görüntü kirlili¤ine neden olmadan
yerlefltirilmesi için TUYAD olarak toplu
da¤›t›m sistemlerini önermekte ve ge-
rek teknik yöntemler gerekse personel
e¤itimleri ile destek vermekteyiz. 

Kamuoyuna duyurulur.

TUYAD

UYDU ANTEN‹ HAKKINDA AÇIKLAMA
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Türksat & TUYAD Uydu Teknolojileri 2. Semineri 26 Ekim 2013
tarihinde Zeytinburnu Novotel’de yap›ld›. 21 konuflmac› ve
16 konunun ifllendi¤i seminer gün boyu sürdü.

Seminere sektör firmalar›, teknikerler,
montajc›lar ve regülasyon kurumlar› ile
‹stanbul Teknik Üniversitesi, Y›ld›z Üniversitesi
ve Marmara Üniversitesi’nden çok say›da kifli
kat›ld›. Seminerde, uygulama tekniklerinin
yan› s›ra yeni ve gelecek teknolojiler ve
halen uygulanan tekniklerin içeriklerini
konufluldu.

CeBIT Fuar› ile ayn› tarihte yap›lmas› ‹stanbul d›-
fl›ndan gelen kat›l›mc›lar›n iki etkinlikten de ya-
rarlanma imkân› sa¤lad›.

Seminer iki bölümden olufltu. ‹lk bölümde;
TV kanallar›n›n teknik birim çal›flanlar›, yönetici-
leri ve teknikerlere SGN ve teknikleri anlat›ld›.
‹kinci bölümde tüm sektörü ilgilendiren genifl
yelpazeli bir seminer program› yap›ld›. Kat›l›m
beklentilerin çok üzerindeydi. Sunufl yapan
hocalar ve dinleyiciler kat›l›mda oldukça mem-
nun kald›.

Seminer boyunca sektör firmalar› da standlar›n-
da ürünlerini sergileme imkan› buldular. Ara veri-
len zamanlarda kullan›c› ve sat›c›lar aras›nda so-
ru cevap ve ticaret konufluldu.

Global VSAT Forum Uluslararas› Program fiefi
Say›n Martin Jarrold aç›l›fl konuflmas› yapt›.
Martin Jarrold; seminerlerin sertifika
programlar›n›n ön çal›flmas› oldu¤unu ve

TÜRKSAT
UYDU TEKNOLOJ‹LER‹
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TUYAD - GVF ortak sertifika programlar›
yap›laca¤›n› belirtti.

Türksat TKGS sistemi ilk kez bu seminerde sek-
töre anlat›ld›. Yerel kanallar›n uyduya ç›k›fl for-
mat›n›n MPEG 4 olaca¤› ve nedenleri, sahada
sat›fl yap›lan receiver teknik speksleri sektör ile
paylafl›ld›.

Yerli imalat›n desteklenmesi, d›fla ba¤›ml›l›¤›n or-
tadan kalkmas› ad›na daha çok bilgi ve belgenin
paylafl›lmas› ve ARGE’nin önemi seminer sonun-
da yap›lan panelde dile getirildi.

TUYAD& Türksat taraf›ndan ortak düzenlenen
seminerler önümüzdeki y›l da devam edecek.
Kat›l›m yapan sektör temsilcilerimize ve ö¤renci-
lere, sunufl yapan hocalar›m›za teflekkür ederiz.
E¤itim Komisyon Baflkan›m›z ve seminer koordi-
natörümüz Say›n Yrd.Doç Dr.U¤ur Kesen ve K›-
demli hocam›z Say›n Ö¤r.Gör.Dr Lütfü Blilgiç’e
ayr›ca teflekkür ediyoruz.

& TUYAD
UYGULAMA VE E⁄‹T‹M SEM‹NER‹
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CeBIT Biliflim Fuar›, 24-27 Ekim 2013 tarihleri aras›nda
‹stanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde 14. kez biliflim dünyas›
profesyonellerini, teknoloji merakl›lar›n› ve sektöre yön veren
önemli isimleri a¤›rlad›. 

CEB‹T B‹L‹fi‹M FUARI SEKTÖRÜ
B‹RARAYA GET‹RD‹ 

Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m, Avrupa Birli¤i Bakan›
ve Baflmüzakareci Egemen Ba¤›fl,
Gençlik ve Spor Bakan› Suat K›l›ç, Ku-
zey K›br›s Türk Cumhuriyeti Bay›nd›rl›k
ve Ulaflt›rma Bakan› Ahmet Kaflif, Polon-
ya Say›sallaflt›rma Bakan›, Ba¤›ms›z
Nahçivan Cumhuriyeti Bakan› Rövflen
Mammadov, Azerbaycan Ulaflt›rma ve
Bilgi Teknolojileri Bakan Yard›mc›s› Ilti-
mas Mammadov, Bulgaristan Bilgi Tek-
nolojileri Bakan Yard›mc›s› Georgi Todo-
rov, Bulgaristan Ekonomi ve Enerji  Ba-
kan Yard›mc›s› Yunal Tasim CeBIT’i ziya-
ret eden önemli isimler aras›nda yer ald›. 

Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Baka-
n› Say›n Binali Y›ld›r›m, sektör firmalar›m›-
z›n standlar›n› ve Türksat stand›n› ziyaret
etti. Firma temsilcilerimiz ve TUYAD ile gö-
rüflme yaparak sektör hakk›nda bilgi ald›.

Fuarda sektör temsilcilerimizden Türk-
sat, Vestel, Next&Nextstar, Hiremco, Di-
key Elektronik, K›z›l Elektronik, Süper
Uydu, Alpsat, HD Dijital, Kawai, Sab ve
Çanak Plus stand açarak ürünlerini ser-
gilediler.

Almanya pavilyonunda TUYAD ile Fra-
unhofer firmas› anten ve ürün ölçümleri
konusunda görüflme yapt›lar. Olumlu

geçen görüflme sonras›nda çal›flma için
detay paylafl›m› konusunda mutab›k ka-
l›nd›. Çin pavilyonunda kat›l›mc›lara der-
nek hakk›nda bilgi içeren ‹ngilizce haz›r-
lanm›fl broflür da¤›t›ld›.

TUYAD’›n yay›n organ› Dijital Yaflam
Dergisinin ilk say›s› fuarda da¤›t›ld›.
Sektörel ihtisas dergimize meslektafllar›-
m›z›n ilgisi yüksek oldu. 
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Global VSAT Forum ile TUYAD yönetim ve bilim kurulu toplant›s›
26 Ekim 2013 tarihinde Novotel’de yap›ld›. Toplant›da, GVF ve
TUYAD ortak çal›flmalar› hakk›nda bilgi, mevcut ve ön görülen
Pazar ve teknolojiler hakk›nda görüfller paylafl›ld›.

Global VSAT Forum ile TUYAD yönetim ve bilim
kurulu toplant›s›nda TUYAD taraf›ndan ortaya
koyulan Dünya Uydu Birli¤i alt çal›flmas› olan
Ortado¤u GVF TUYAD sözcülü¤ü konufluldu.

Gaz ve petrol zengini Ortado¤u’nun teknoloji
merkezi ve Avrupa’ya aç›lan penceresi Türki-
ye’dir. Bölge pazar›na sahip olmak ad›na son y›l-
larda yap›lan etkinlikler giderek artmaktad›r.
Özellikle fuar ve kongreler için ülkemizin seçil-
mesi bu önemi ortaya koymaktad›r.

TUYAD olarak ortaya koydu¤umuz ve Türkiye
önderli¤inde yap›lmas›n› belirtti¤imiz çal›flmaya
olumlu cevaplar gelmifltir. GVF Uluslararas›
Program fiefi Say›n Martin Jarrold ile yap›lan
analizde, bu yap›lanmada Türkiye’nin bölge lide-
ri olarak devam etmesinin önemi vurgulanm›flt›r. 

TUYAD ve GVF’nin yeni y›lda birçok ortak pro-
jeye imza ataca¤› aç›kland›
Halen alt› ülkede var olan test ve onay merkezle-
rinin bir yenisi Türkiye’de aç›lacak. Detayl› çal›fl-
ma için Türk Telekom’dan Say›n Mehmet Toros

ve Neta’dan Komisyon Baflkan›m›z Say›n Ali Si-
na Kumcuo¤lu yetkilendirilmifltir.

Mesleki E¤itim ve Sertifika program› haz›rlanacak
Uzaktan e¤itim modeli ve s›nav merkezi kurula-
cak. Yap›lacak çal›flmada sektöre yetiflmifl ele-
man tedariki sa¤lanacak.

Bölgede ve yak›n ülkelerde yap›lan organizas-
yonlardan ve sektörel çal›flmalardan GVF bilgi-
lendirilecek. GVF ile ve/veya TUYAD olarak tem-
sil yetkisi verilecek.

GVF (GLOBAL VSAT FORUM) & TUYAD
TOPLANTISI YAPILDI
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GVF & TUYAD
KÜRESEL, BÖLGESEL VE ULUSAL
UYDU SANAY‹ ‹fiB‹RL‹⁄‹

TUYAD, GVF (Global VSAT Forum)’yi Türkiye’de temsil
etmektedir. GVF; küresel uydu endüstrisinin tek ve birleflik
sesidir. Amerika’da, Asya’da, Afrika’da ve Avrupa’n›n di¤er
bölgelerindeki temsilcilerimiz gibi TUYAD ile de uzun y›llard›r
çal›flmaktad›r. 

Martin JARROLD / GVF Uluslararas› Program Gelifltirme fiefi

Ekim ay›nda ‹stanbul Novotel’de düzenle-
nen Türksat & TUYAD Konferans›na kat›l-
maktan mutluluk duydum. Türkiye’nin uy-
du sanayisini Güneydo¤u Avrupa, Akde-
niz, Kuzey Afrika ve Levante çevresi, Orta-
do¤u’nun genifl bir k›sm› ve do¤uya do¤ru
Orta Asya gibi bölgesel nüfuz alanlar› üze-
rinden gelifltirmekte olmas› çok önemli.
Uydu sanayi toplumunun tek küresel der-
ne¤i olan TUYAD’›n, daha büyük co¤rafi
alanlar›n ve çapraz piyasalar›n geliflimi
için; güçlü bir bölgesel odaklanmayla ve
GVF ile sürdürece¤i iflbirli¤i içindeki çal›fl-
malar›yla devam edece¤i görüflündeyim. 

GVF’nin, SatProf ortakl›¤› ile 10 y›l içinde
gelifltirmifl oldu¤u ödüllü çevirimiçi e¤itim
kaynaklar› ile TUYAD’›n üye kurumlar› olan
Türksat ve Marmara Üniversitesi’nin kul-
land›¤› e¤itim yöntemleri aras›nda ba¤lan-
t›l› teknik ve programlar olabilir. VSAT alan
teknisyenlerini, mühendislerini, operasyon
merkezi personelini; denizcilik VSAT kulla-
n›c›lar›n›; SNG operatörlerini, ›fl›nlanma
uplink teknisyenlerini ve pazarlama, sat›fl
ve yönetim uzmanlar›n› kapsayan GVF uy-
du terminal yükleyici ve operatör e¤itim
portföyü; dünya çap›nda birden fazla sek-
törde çeflitli organizasyonlar taraf›ndan
“özel kurulufllar, kamu kurulufllar›, askeri
ve sivil kurumlar” kullan›lmaktad›r. 

Küresel Tabanl› Kullan›c›lar›n GVF E¤itimi
Türksat e¤itimi ve Marmara Üniversitesi
Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nün
sundu¤u profesyonel ve mesleki e¤itim
program› ile de GVF kaynak taban e¤itimi
(Baflvuru ve detayl› bilgi için ziyaret ede-
bilirsiniz, www.gvf.org/training/trai-
ning.html ) aras›nda ilginç bir sinerji po-
tansiyeli sa¤lanmakta. AB-Türkiye ortak
program› olan ‘Mekatronik - EDUMEC için
E-ö¤renme ve Yenilikçi Uzaktan E¤itim
Program›’; Hayatboyu Ö¤renme Program›
(LLP) / Leonardo da Vinci Mesleki Yenilik
Transferi E¤itimi çerçevesinde desteklen-
mifltir. Proje, Marmara Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Teknik Bilimler Fakültesi ta-
raf›ndan yürütülmektedir.

Ekipman Onay Tipleri Ve Ürün Kalite Gü-
vencesi
GVF’nin; derne¤in çal›flma programlar›n›
üstlenen ve operasyonel yap›s›nda önem
arz eden bir dizi çal›flma gruplar› vard›r.
Bunlardan biri de Karfl›l›kl› Tan›nma An-
laflmas› Çal›flma Grubu (MRA-WG)’dur.

Uydu iflletmecilerinin verimlili¤ini artt›rmak
için, onay tipi prosedürleri esasl› bir uzlafl-
ma yap›larak Karfl›l›kl› Tan›nma Anlaflmas›
(MRA) MRA-WG ile kurulmufltur. Bu çerçe-
veyi kullanarak; bir kez herhangi onay tipi-

ne kat›lan uydu operatörlerine imalatç› te-
min edilmekte, ayn› zamanda di¤er opera-
törler yap›lan ilk onay tipi testlerinin sonuç-
lar›n› tan›yabilmekte ve di¤er testler gerek-
siz yere tekrar edilmemektedir. Bu amaca
ulaflmak için MRA-WG’nin oluflturdu¤u
GVF-101 prosedürü; anten veya toprak is-
tasyon üreticisinin herhangi bir uydu ope-
ratörü onay tipi için baflvurusunda gerekli
olan standart testlerin tan›m›n› içermekte-
dir. Bu prosedürün kullan›m›, test verileri-
nin kalitesini ve bütünlü¤ünü artt›rmakla
beraber; günden güne rekabet ortam›n›n
artt›¤› uydu iletiflim sektöründe pazar ze-
mini oluflturmak için gerekli olan zaman
maliyetinin azalt›lmas›na da olanak sa¤lar. 

GVF Karfl›l›kl› Tan›nma Anlaflmas› Çal›fl-
ma Grubu taraf›ndan kurulan belgeler
afla¤›da belirtilmektedir. Bu belgelerin dü-
zenlenmesi ve yeniden düzenlemesi afla-
malar›nda tüm GVF üyelerinin kat›l›m›n›
bekliyoruz.
• GVF 101: Karfl›l›kl› Performans Ölçüm

Rehberi Tan›ma ve Uydu Sistem Ope-
ratörleri Onay Tipleri ‹çin Gerekli Prose-
dürler.

• GVF 103: Karfl›l›kl› Tan›nma Anlaflmas›
Prosedürü kapsam›nda Yetkili Test Ku-
rulufllar›n›n Görevleri

• GVF 104: Otomatik Da¤›t›m ve VMES
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1997 y›l›nda kurulan GVF; dünya çap›nda, tüketici-
lere geliflmifl genifl ve dar bant uydu hizmetleri su-
nan, ticari ve devlet kurulufllu iflletmeleri bir araya
getirmektedir. Merkezi Londra'da bulunan, ‹ngiltere
ve Galler flirket Kanun kapsam›nda kay›tl› olan
GVF’nin, 100'den fazla ülkede 230’dan fazla üyeye
sahip; ba¤›ms›z, partizan olmayan ve kâr amac›
gütmeyen bir kurulufltur. Genifl tabanl› üyelik; sabit
ve mobil uydu operatörleri, uydu flebeke operatör-
leri, ›fl›nlanma, uydu - yer istasyonu üreticileri, sis-
tem entegratörleri, di¤er servis sa¤lay›c›lar›, tele-
kom tafl›y›c›lar›, dan›flmanlar, hukuk firmalar› ve kul-
lan›c›lar› gibi büyük dünya bölgelerini ve uydu sek-
törünün her kesimini temsil eder. 

Uydu Haberleflme Terminalleri Onay Ti-
pi Performans ve Test Rehberi Yöner-
geleri

• GVF 105: “Hareket Üzerinden Haber-
leflme” Mobil Uydu Onay Tipleri Perfor-
mans ve Test Rehberi

• GVF 107: GVF Onay Tipi için Baflvuru
• “Hareket Üzerinden Haberleflme” onay

tipleri için performans ve test kurallar›

MRA Belgeleri
Uydu haberleflme için yer istasyonu ekip-
manlar› seçme aflamas›nda, ürün kalitesi
önemli bir husustur. GVF’nin Küresel Ka-
talo¤u; GVF Ürün Kalite Güvence Çerçe-
vesi ile koordinasyon içinde yürütülen
performans› daha yüksek güvenceler
sa¤lamak için dünyada önde gelen üreti-
cilerin ekipmanlar›n› sergilemektedir. Test
prosedürleri ve di¤er GVF çal›flmalar›n›n
ayr›nt›l› bilgisi için sitemizi ziyaret edebilir-
siniz. www.gvf.org/approvals/aboutappro-
vals.html

GVF olarak; TUYAD Kurulu’nun GVF
Onay Tipleri / Ürün Kalite Güvencesi /
Yetkili Test Ortakl›klar› konular›ndaki çal›fl-
ma, görüfl ve önerileri ile ilgili iflbirli¤i için
yan›t›n› beklemekteyiz. Ayr›ca görüldü¤ü
üzere yapt›¤›m›z çal›flma, BTK - ICTA Bil-
gi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’nun;

Türkiye’de yer istasyonu ekipman› sa¤la-
mak için oluflturdu¤u prosedürleri de içe-
recektir.

Ekim ay›nda GVF-TUYAD toplant›lar› s›ra-
s›nda önerildi¤i gibi; test süreci, Türki-
ye'de kullan›lan protokolleri karfl›laflt›rmay›
ve afla¤›daki konular› da de¤erlendirmeyi
içeren bir baflka GVF - TUYAD görüflme-
sini gerektirir.
• GVF Yetkili Testi (ATE)’nin kurulumu-

nun, tan›nmas›n›n ve akreditasyonunun
yönetimi.

• GVF ATE’nin yer istasyonu ekipmanlar›-
n›n akreditasyonunun test edilmesi.

Afet Kurtarma
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajans›
(FEMA)’n›n muadili olan ve Ankara’da bu-
lunan Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi
Baflkanl›¤› (AFAD)’n›n varl›¤›n› Ekim ay›n-
da TUYAD ile yapm›fl oldu¤um görüflme-
ler esnas›nda ö¤rendim. 

GVF, ‹nsani Yard›m ve Afet Kurtarma
(HADR) (ayr›nt›l› bilgi için www.gvf.org/so-
lutions/disaster-preparedness.html) orta-
m›nda çok aktif çal›flmalar yürütmektedir.
Bu alanda da GVF ve TUYAD aras›nda
birçok iflbirli¤i f›rsat› olabilece¤i görüflün-
deyim. 

GVF üyesi flirketler ya da destekledi¤imiz
dünya üzerinde alt yap›lar›yla öne ç›kan
flirketler; afet haz›rl›k, müdahale, orta
ve/veya uzun vadeli kalk›nma için varl›k
taban›n› temsil etmektedir. 

GVF’nin bir alan› olan HADR; Afete Haz›r-
l›k Kay›t Defteri konusunda gelifltirildi ve
çal›flmalar› devam ettirilmektedir. Buradaki
kay›t listeleri; sabit ve mobil uydu - tabanl›
bölgelere daha h›zl› hizmet vermek için
GVF e¤itimli VSAT montajc›lar›n› ve uydu
sistemi sa¤lay›c› hizmetlerini ücretsiz ola-
rak tespit edebilme olana¤› sa¤lamaktad›r. 

Bu y›l›n bafllar›nda GVF’nin HADR Prog-
ramlar› Baflkan› Steve Birnbaum; gelifltir-
di¤i Yüksek Verimli Uydu (HTS) konusun-
da yapt›¤› çal›flmalar›ndan, bu sistemin
Kumlu Kas›rga yard›m ifllemleri s›ras›nda
sahne almas›na öncülük etmesinden ve
dünya çap›nda daha etkin bir afet haz›rl›k
program›nda kullan›labilecek olmas›ndan
dolay› ABD Beyaz Saray’da onore edildi. 

TUYAD ve GVF’nin bu ve tüm di¤er prog-
ramlar›ndaki iflbirli¤i; TUYAD ve ulusal
bazl› üyelerine, GVF ve küresel bazl› üye-
lerine, ortak uzmanl›k ve paylafl›ma daya-
l›, karfl›l›kl› faydal› bir gelecek için vizyon
sunmaktad›r.
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Türksat A.fi. bölgesinde lider, dünyan›n önde gelen uydu
operatörlerinden birisi olma vizyonuyla uydu haberleflme
alan›ndaki yat›r›mlar›na h›z vermifltir. 2014 y›l›nda hizmete girmesi
planlanan ve mevcut uydu kapasitemizi 3 kat artt›racak olan
Türksat 4A ve Türksat 4B haberleflme uydular›m›z›n üretimi,
Japon Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) firmas› taraf›ndan
yap›lmaktad›r. 

2014 y›l› ilk çeyre¤i içinde uzaya
gönderilmesi planlanan ve 42° Do¤u
yörüngesinde iflletilecek olan Türksat
4A, 36 haberleflme kanal›na
(transponder) ve 2084 MHz kapasite-
ye sahip olacakt›r. 2014 y›l› ikinci
çeyre¤i içinde uzaya gönderilmesi
planlanan Türksat 4B ise, 50° Do¤u
yörüngesinde hizmet verecektir. Söz
konusu uydu 43 haberleflme kanal›na
ve 3400 MHz kapasiteye sahip
olacakt›r.

Türksat 4A ve Türksat 4B haberleflme
uydular›n›n tedarik sözleflmesi, Do¤ru-
dan Kat›l›m Program› (DPP) içermekte-
dir. Bu program›n amac› mühendisleri-
mizin, ülkemizde üretilecek yerli haber-
leflme uydular›n›n entegrasyon ve test
aflamalar›nda çal›flmak üzere, gerekli
yeterlili¤e ve sertifikasyonlara sahip ol-

YEN‹ HABERLEfiME UYDULARI

malar›n› sa¤lamakt›r. Söz konusu prog-
ram kapsam›nda çok say›da mühendi-
simiz görevlendirilmifltir. Program,
Türksat 4A ve Türksat 4B uydular›n›n
üretimiyle efl zamanl› olarak toplam üç
aflamadan oluflmaktad›r:
• Uydu montaj, entegrasyon ve test

faaliyetlerine kat›l›m için gerekli ser-
tifikasyon ve yeterlilik program›

• Uygulamal› iflbafl› e¤itimine dayal›
kapsaml› uydu tasar›m, gelifltirme,
entegrasyon ve test faaliyetleri

• Uydular›n montaj, entegrasyon ve
test faaliyetlerine do¤rudan kat›l›m

Uydu Yay›nc›l›¤›nda Yeni Dönem 
Türksat 4A haberleflme uydusunun
hizmet sunmaya bafllamas›yla birlikte
uydu filomuzda ilk defa Ka Bant
kullan›m› ve Ku Bant’ta sabit Orta-Bat›
ve Güney-Do¤u Afrika odaklar›na

sahip Sahra Alt› Afrika kapsama
alan› bulunacakt›r. Böylelikle 42°
Do¤u yörüngesinden Dünyan›n
görünen yüzey alan›n›n tamam›na,
‹ngiltere’den Çin’in bat›s›na, Balt›k
ülkelerinden Afrika’n›n güneyine kadar
çok genifl bir co¤rafyaya hizmet
verilebilecektir.

Türksat 4B haberleflme uydusuyla bir-
likte TV yay›nc›l›¤›na ilave olarak Ka
Bant’ta firmalara ve ev kullan›c›lar›na
veri ve internet hizmetleri sunulacakt›r.
Hâlihaz›rda Türksat 3A haberleflme
uydusu üzerinden sa¤lanan internet
kapasitesi, Türksat 4B ile daha da ge-
niflleyecektir. Ayr›ca söz konusu uydu-
nun faaliyete geçmesiyle birlikte uydu
filomuzda C Bant ilk defa kullan›lacak
ve bu frekans band›nda Afrika kapsa-
mas› olacakt›r. 

Türksat 4A ve Türksat 4B Haberleflme Uydular›
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VE UYDU YAYINCILI⁄INDA YEN‹ DÖNEM

Türksat, Türksat 4A ve Türksat 4B uy-
dular›n›n yan› s›ra, 2023 Uydu Strateji-
sini belirlemifltir. Buna göre flirketimiz,
2023’te Dünya nüfusunun % 91’ine uy-
du yay›n› götürerek, ilk 10 uydu ope-
ratörü firma aras›na girmeyi hedefle-
mektedir.

Yeni haberleflme uydular›n›n sa¤laya-
ca¤› kapasite genifllemesi, 42° Do¤u
yörüngesindeki taleplerin daha rahat
bir flekilde karfl›lanmas›na imkân vere-
cektir. TV tafl›y›c›lar›, 42° Do¤u yörün-
gesine TV yay›nlar› için “hot location”
oluflturmak üzere toplanacak, geriye
kalan tafl›y›c›lar ise (veri, SNG vb.)  di-
¤er yörüngelerimize yönlendirilebile-
cektir.

Yeni uydular›m›z›n sa¤layaca¤› kapasite
art›fl›yla uydular›m›za daha fazla yaban-
c› TV kanal›n›n tafl›nmas› beklenmekte-
dir. Burada ulafl›lmas› istenen birinci he-
def, uydu maliyetlerinin yine yurtd›fl›n-
dan elde edilecek gelirle karfl›lanmas›-
d›r. ‹kinci ve daha önemli derecedeki
stratejik hedefse Türkiye’yi, markalar›m›-
z›, kültürel varl›¤›m›z› bölge insan›na bir
tufl mesafesine kadar ulaflt›rmakt›r.  

Geliflen uydu haberleflme teknolojileri-
ne ayak uydurmak ve ülkemizin tekno-
lojik geliflimine öncülük etmek üzere
sektörel geliflmelerin takibine devam
edilmektir.

Do¤rudan Kat›l›m Program› Türksat 4A Uydusu 

Türksat 4A Haberleflme Uydusu
Termal Vakum Test Odas›nda
(JAXA Tsukuba Uzay Merkezi)

Türksat 4B Haberleflme Uydusu
F›rlatma Adaptörü Uyumluluk Testi

Türksat 4A ve Türksat 4B Üretim Takibi ve Do¤rudan Kat›l›m Ekibi
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DigiTAG 2013, 14-15 Kas›m 2013 tarihinde
Radisson Blu Conference & Airport Hotel’de düzenlendi.

DigiTAG 2013

DigiTAG 2013 Etkinli¤inde; DVB-T2
teknolojilerinin geliflimiyle ilgili kat›l›mc›
ülkelerin deneyimleri ve f›rsatlar› konu-
fluldu. Organizasyon kat›l›mc› ve ko-
nular› ile gayet baflar›l› geçti. 

Organizasyondan önemli notlar:
Almanya’da DVBT kapsama alan› yüz-
de doksan. Almanya’da oniki ulusal
kanal, Berlin’de k›rk kanal yay›nda.
Ukrayna’da karasal yay›n Free TV mo-
delinde.

Tüm Avrupa’daki toplam kutu (uydu,
IP, karasal) pazar pay› y›lda elli milyon
adet olarak belirtiliyor. Pazar pay›n›n
2015’de befl yüz milyon adet Smart
TV olmas› bekleniyor. Ak›ll› TV paza-
r›nda seçenek ve pazar f›rsatlar› art-
makta.

Rusya co¤rafi özellikleri ile befl ayr›
saat uygulamas› yap›lan ve seksen üç
bölgeden oluflan bir ülke ve karasal
yay›n için yap›lan çal›flmalar baflar›l›.
DVB-T2 PLP kullan›m›na 2014 y›l›nda
bafllanacak.

Afrika’da DVB-T2 standart› onayland›,
yeni nesil DTT UP flebekesi eski DTH

flebekesinin alternatifi de¤il tamamla-
y›c› seçene¤i olarak görülüyor.

Karasal dijital yay›n planlamas›nda ve-
ricilerin bir araya toplanmas›n›n en be-
lirgin kazanc› birleflik kule ve elektrik
faturalar›n›n de¤iflmesidir. Yeni tekno-
loji vericiler yüzde sekiz daha verimli
yay›n transferi yapmaktad›r. Türkiye’de
bulunan mevcut verici say›s› birçok ül-
ke ortalamas›ndan çok yüksek. 

Ülkemizde halen mevcut 952 noktada
TV vericileri bulunmakta ve analogtan
dijitale geçiflte 379 verici tesis edile-
rek % 70 oranda bölgenin kapsama
alan›na al›nmas› hedefleniyor. Anka-
ra’da deneme yay›nlar› ile halen, dört
verici noktas›ndan 2.500 metre kare
alana test yay›n› yap›lmakta. Halen iki
HD ve befl SD yay›n test edilmekte ve
yay›n kalitesi elli km saat h›z ile izlene-
bilmektedir. Sistemde kullan›lacak
ekipmanlara Anten A.fi. kullan›m onay›
verecek, altyap›y› oluflturacakt›r.

DVBT sisteminde uygulanacak, her-
hangi bir yaz›l›m ile çal›flabilecek Cas
sistemli ve Smart uygulama içeren
DVBT sistemine TUYAD olarak s›cak

bak›yoruz. Proje iki yönü ile incelen-
meli ve farkl› çözümler sunulmal›. Bi-
rincisi sosyal bir proje; kullan›c›lar›n
kutu ihtiyac› bir fondan ya da devlet
taraf›ndan karfl›lanmal›. ‹kinci sistem;
Smart TV uygulamalar›n› da içermeli
ve interaktif özelli¤i ile sadece TV izle-
me d›fl›nda hizmetler de sunmal›. 

Karasal TV yay›n› ülkemizde tercih edi-
len bir sistem de¤ildir. Kanal adet ka-
pasitesi ve hizmet yayg›nl›¤› aç›s›ndan
da tatmin edici bir durumu yoktur. TRT,
2012 y›l›nda befl yüz vericisini devre
d›fl› b›rakm›fl, ancak konu hakk›nda fli-
kayet al›nmam›flt›r. Bu vericilerden ya-
y›n izleyen kitle bulunmamaktad›r.

TRT’de sadece 12 kanal yay›n karasal
yat›r›m bütçe hesaplamas› iki buçuk
milyon TL’dir. Bu kadar büyük yat›r›m
ile yay›n kalite ve ek özelliklerine göre
hedeflenen kitle % 5 ila 15 aras› de¤i-
flebilecek orandad›r. Karasal yay›n,
ulusal kanallar›n izleyici kitlesine hitap
etmemekle birlikte, yerel yay›n yapan
kanallar›n halen karasal vericiler ile
yay›n yapt›¤›n› ve karasal yay›n siste-
minin yerel kanallar için gerekli oldu-
¤unu biliyoruz.
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Uydudan internet, yeryüzünde nispeten küçük
bir uydu çana¤› ile verileri alabilme / iletebilme
ve Ekvator’dan 36.000 km yukar›da sabit bir
yörüngede bulunan uydu ile iletiflimi kurma
yetene¤idir. 

Uydu, kendi bilgilerini Network Operasyon Mer-
kezi (NOM) adl› tek bir yere iletir ya da  bu yer-
den bilgileri al›r. NOM’un kendisi internete (veya
özel a¤a) ba¤l›d›r, bu sebeple internet ile yap›-
lan tüm iletiflim NOM arac›l›¤›yla sa¤lan›r.

Uydu arac›l›¤›yla veri eriflimi, kara tabanl› veri
sa¤lay›c› kullan›m›ndan, en az›ndan son kullan›-
c›lar›n bak›fl aç›s›ndan çok farkl› de¤ildir. Hat›r-
lanmas› gereken önemli nokta, uydu sistemi  bir
kez kurulumcu taraf›ndan yap›land›r›ld›¤›nda,
hizmetin  baflka herhangi bir veri servisi ile ta-
mamen ayn› davranmas› ve ayn› flekilde konfi-
güre edilebilmesidir.

Uydudan internet ba¤lant›s›, PC veya MAC bilgi-
sayar üzerinden alt sistemden ana sisteme do¤-
ru ve ana sistemden alt sisteme do¤ru veri ak›fl›-
n› verimli bir flekilde sa¤lar. 

Son kullan›c› bilgisayar›, ethernet kablosu ile
uydu modeme ba¤lanarak yüksek h›zda internet
eriflimine sahip olur. Bilgisayar do¤rudan
modeme ba¤l› olabilir veya kablosuz ba¤lanmak

için kablosuz hub ve router (yönlendirici)
eklenebilir.

Uydudan internet servisine abonelik için, Satnet
Telekomünikasyon siparifli ifllemeli, terminali kur-
mal› ve hizmeti aktive etmelidir. Terminal, uydu
anten setini (yükseltici cihazlar ile birlikte 74/98
cm çanak ve uydu modemi içerir.

Uydu anten seti beton zemine, çat›ya veya du-
vara monte edilebilir, kutupsal montaj yap›labilir. 

Ba¤land›ktan sonra, son kullan›c› bilgisayar› uy-
du modeme bir talep gönderir, bu talep de uy-
duya geçer. Uydu sinyali al›r ve a¤ geçitlerinden
birisine gönderir. Talep daha sonra internet
omurgas›na gider ve internet omurgas› web su-
nucusundan istenen içeri¤i al›r. Bu döngü ters
yönde tekrarlan›r ve talep edilen veriler son kul-
lan›c›ya gönderilir.

Uydu, kullan›c›n›n lokasyonuna ve ilgili hüzmeye
ba¤l› olarak, abonenin gelen ve giden trafi¤ini, ilgili
a¤ geçidine gönderir ya da ilgili a¤ geçidinden al›r. 

UYDU ‹NTERNET NED‹R?
KA BANT TEKNOLOJ‹S‹N‹N
AVANTAJLARI NELERD‹R?
Tolga GÜRLEYEN / Satnet Telekomünikasyon A.fi. 
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Uydudan internet, daha genifl bant aral›¤› sunan Ka bantta
çal›flan yeni nesil uydular› kullan›r. Bu yüksek verimli uydular
çoklu nokta hüzme teknolojisini kullan›r ve genifl bantl›
servisleri sa¤lamak için optimize edilmifltir. 

Uydudan internet; uydu üzerinden tüm Türki-
ye’de bireysel ve kurumsal kullan›c›lara düflük
maliyetli, yüksek h›zl›, genifl kapsama alanl› ve
güvenilir internet servisi sa¤layan bir teknolojidir.

Satnet Telekomünikasyon’un misyonu h›z, mali-
yet ve servis seviyesi anlam›nda bireysel ve/ve-
ya kurumsal olarak nitelendirebilece¤imiz flirket-
lerin türlü ihtiyac›na cevap verebilecek çeflitlilik
ve esnek servis paketleri sunmakt›r.

Satnet Telekomünikasyon, kendi servis bölgesin-
de Ka band üzerinden çoklu nokta hüzme tek-
nolojisi ile internet ba¤lant›s› sa¤layan ve böyle-
ce frekans geri kullan›m› yaparak spektrumu ve-
rimli kullanmay› baflaran ilk uydu olan Y1B’y› kul-
lan›r. Çoklu nokta hüzme teknolojisi yer istasyo-
nunda daha verimli olmay› sa¤lamaktad›r. Uydu-
dan internet hizmeti, güvenilir internet talebinin
h›zla artt›¤› ülkemizde, ülkemiz  gereksinimlerini
iyi anlayan ve son kullan›c› ile h›zl› ve etkili ileti-
flim yetene¤i olan ekibimiz taraf›ndan sa¤lan›r.

Satnet Telekomünikasyon, esnek sistem dizayn›
sayesinde, temel internet kullan›c›lar› olan ev
kullan›c›lar›ndan, yüksek kota ve h›zl› servis ge-
reksinimleri olan kurumsal kullan›c›lara kadar
herkese ekipmanlar›yla birlikte internet servis
olanaklar› sunar.

Kapsama alan› içindeki her yerden küçük bir uy-
du anteni ve uydu modemi ile h›zl› bir flekilde in-

ternete ba¤lan›labilir. Kullan›c›lar karasal altyap›-
n›n oluflturulmas›n› beklemeksizin internet dün-
yas›n›n tamam›na eriflebilir. Kullan›lan teknoloji
sayesinde güç ayarlamas› yap›l›r ve böylece
a¤›r ya¤›fll› bölgelerde bile ba¤lant› bozulmaz
veya kopmaz.

Uydudan internet, daha genifl bant aral›¤› sunan
Ka bantta çal›flan yeni nesil uydular› kullan›r.  

Bu yüksek verimli uydular çoklu nokta hüzme
teknolojisini kullan›r ve genifl bantl› servisleri
sa¤lamak için optimize edilmifltir. Geleneksel uy-
dulara göre temel avantajlar› flunlard›r:
• Karada daha yüksek verime sahip olunmas›

ve bu sayede daha küçük antenlerle (74 cm)
daha düflük güçlü yükselticiler kullan›labilmesi
ve böylece düflük maliyetli kullan›c› ekipman›
temini.

• Hüzmelerde verimli frekans geri kullan›m› saye-
sinde düflük maliyetli genifl bant sa¤lanmas›.

• Yüksek güvenilirlikle daha yüksek eriflim h›zlar›.

Frekans geri kullan›m› ve uydu teknolojisi
• Frekans geri kullan›m›nda ayn› frekans farkl›

co¤rafi alanlarda defalarca kullan›labilir (GSM
teknolojinde oldu¤u gibi).

• Frekans geri kullan›m› spektrumun etkili kulla-
n›m›n› artt›r›r ve böylece daha yüksek verim el-
de edilir.

• Ka band›n yüksek frekanslarda olmas› uydu
üzerinde frekans geri kullan›m›na izin verir.

NEDEN UYDUDAN ‹NTERNET?
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Tekniksat Uydu ve Güvenlik Sistemleri olarak merkezi uydu ve TV
sistemleri konusunda 21 y›ld›r faaliyet göstermekteyiz. Tübitak
destekli gelifltirdi¤imiz fiber optik uydu sistemleri ve fiber optik alt
yap› üzerinden merkezi uydu, kamera ve interkom sistemleri
konusunda kesintisiz proje ve ürün deste¤i vermekteyiz. Sahip
oldu¤umuz üretim tesisimizle birlikte üretim, tasar›m, AR-GE ve
proje hizmetleri sunuyoruz. 

Fiber Optik Multiswitch
Fiber Optik Multiswitch, büyük projeler
ve TV da¤›t›m sistemlerinde uydu sin-
yalinin koaksiyel kablolarda uzun me-
safeye da¤›t›lmas› imkans›z ve maliyeti
yüksek olmas›ndan kaynakl› üretilen ve
dünyada ilk olma özelli¤ini tafl›yan di-
rek optik giriflli multiswitch’dir.

1 uydudan 4 uyduya kadar koaksiyel
sinyaller tek bir fiber cora çevrilerek fi-
ber optik kablo ile kilometrelerce uza¤a
tafl›narak tek bir core sonland›r›p Fiber
Optik Multiswitch’e girilerek sistem ça-
l›flt›r›l›r. 10 abone multiswitch ç›k›fl› ve
devam›nda abone say›s› kadar multis-
witch ilave etmenize olanak sa¤lamak
amaçl› kaskat ç›k›fllar› bulunmaktad›r.

Profesyonel Fiber Optik Transmitter
Profesyonel Fiber Optik Transmitter, 1
uydudan 4 uyduya kadar klasik multis-
witch sistemde kullan›lan Quattro
LNB’lerden gelen polariteleri koaksiyel
olarak transmitter’e ba¤lant› yap›l›r. Ko-
aksiyel olarak girilen sinyali tek bir fiber
optik cora çevirerek al›c›lara sinyal
gönderir. Transmitter’ler bölünme say›s›
ve mesafeye göre ç›k›fl gücü farkl› mo-
delleri bulunmaktad›r.

Son dönemde geliflen genifl kapsaml›
yatay mesafenin artt›¤› villalar, konutlar,

siteler, AVM vs. katlar›n yükselerek me-
safenin yükseldi¤i projelerde residen-
ce, otel, gökdelen gibi büyük ölçekli TV
da¤›t›m sistemlerinde büyük kolayl›klar
sa¤layarak projeye de¤er katar. Bunun
yan› s›ra sistemin çal›flmas› ve sorun-
suz olmas› ar›za oran›n›n düflük olmas›
da projeye katma de¤er sa¤lamakta-
d›r. Koaksiyel kablolarda sistemin çal›-
flabilirli¤i 5-10 y›l aras›ndad›r fakat bu
sistemin ve bu ürünlerin kullan›lmas›
sisteminizi çok daha ileri tarihlere götü-
rür. Fiber optik altyap› ömrü 100 y›l› afl-
k›nd›r. Bu nedenle projede de¤er kat-
mas›n›n yan›nda maliyet avantaj› da
sa¤lamaktad›r.

F‹BER OPT‹K
MULTISWITCH S‹STEMLER‹
Erdal YUKARIKOZAN / Tekniksat

Fiber Optik Multiswitch

Toki - Makro ‹nflaat - Torkam ‹nflaat Or-
takl›¤› ile yap›lan Çanakkale - Konakkale
Bosphours Projesi
Fiber optik sistem kullan›larak tek
omurga üzerinden TV, tek merkezden
Headend Sistem ve Merkezi Multis-
witch Sistemi kurulmufltur.

Beyt Yap› - Safranbolu Saka Koru
Evleri
Karabük / Safranbolu
60 villa, 15 blok
Tek bir merkezden Optik Multiswitch
Sistem Da¤›t›m›, ‹nterkom Sistemi
kurulmufltur.

Profesyonel Fiber Optik Transmitter

Örnek Fiber Optik Altyap›l› Projelerimiz
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Bilgisayar sektörünün en önemli parças› olan
ifllemciler ve özellikleri uydu sektörüne de
do¤rudan yön veren önemli bir etkendir.

Uydu al›c›s›n›n yetenekleri tamamen ya-
z›l›m ve donan›m özelliklerine ba¤l› ola-
rak de¤iflkenlik gösterir. Öncelikle ifl-
lemci nedir ve nas›l çal›fl›r inceleyelim.

‹fllemci Nedir, Nas›l Çal›fl›r?
‹fllemciler, bilgisayarlarda ya da bilgi-
sayarl› devrelerde merkezi ifllem birimi
(CPU) olarak çal›fl›r. Yap›lacak her ifl
ifllemci üzerinde gerçekleflerek gerekli
yerlere gönderilir. Bilgisayar›n beyni
olarak bilinir. Klavyeden bir tufla bas›l-
mas›, farenin t›klanmas› gibi basit ifl-
lemlerle beraber, görüntü iflleme, ma-
tematiksel ifllemler gibi karmafl›k ifl-
lemler bile ifllemcide gerçekleflir.

‹fllemciler, tüm iflleri üstlendikleri için
çok fazla çal›fl›rlar ve ›s›n›rlar. Bu se-
beple çok iyi so¤utulmal›d›r. ‹fllemci,
çekirdek, aritmetik mant›k birimi
(ALU), ön bellek, kontrol birimi ve veri
yollar›ndan oluflur.

Çekirdek (Core): Komutlar›n çal›flt›r›l-
d›¤› bölümdür. ‹fllemci bilgisayar›n
beyni iken ifllemcinin beyni de çekir-
dektir diyebiliriz. Nerede ise tüm yükü
çekirdek çeker.

al›n›r ve bir kopyas› da ön bellekte tu-
tulur.

Kontrol Birimi: ‹fllemciye gelen komut-
lar› çözererek yap›lacak iflin ne oldu-
¤unu bulan birimdir. Gelen komutlar
çözüldükten sonra gerekli ifllemleri
yapmas› için çekirde¤e bilgi gönderilir
ve gereken ifller yap›lmaya bafllan›r.
Ayr›ca ifllemci içindeki ve d›fl›ndaki bi-
rimlerin efl zamanl› olarak çal›flmas›n›
sa¤layan kontrol sinyalleri, bu birim ta-
raf›ndan üretilir.

Veri Yollar› (BUS): ‹fllemci içerisindeki
bilgileri gerekli birimlere iletmekle, ifl-
lemci d›fl›ndaki bilgileri ifllemciye al-
makla ve ifllemci içindeki bilgileri ge-
rekli yerlere iletmekle görevli olan ilet-
ken yollard›r.

Çift Çekirdek: HT (Hyper-Threading)
teknolojisi ile bafllayan teknolojik geli-
flimler ifllemcilerin daha fazla ifli daha
k›sa sürede yapabilmesini sa¤layan çift
çekirdekli ifllemcilerin üretilmesiyle de-
vam etti. Günümüzde 4 ve daha fazla
çekirdek bar›nd›ran ifllemciler bilgisayar
sektöründe gelifltirilmeye devam ediyor. 

YEN‹ NES‹L ‹fiLEMC‹LER VE
UYDU SEKTÖRÜNE ETK‹S‹
Yasin SATICI / Ifl›k Elektronik

Aritmetik Mant›k Birimi (ALU): Mate-
matiksel ve mant›ksal ifllemler burada
gerçekleflir. Aritmetik ifllemler basit
toplama, ç›karma, çarpma, bölme iflle-
mi olaca¤› gibi karmafl›k ifllemler de
olabilir. Mant›ksal ifllemler ise kayd›r-
ma ve / veya de¤il vb. ifllemleridir.

Önbellek: Sistemin h›z› ifllemcinin h›-
z›ndan çok düflüktür. E¤er ifllemci bir
bilgiye ihtiyaç duyarsa bunu gerekli
haf›za birimlerden ister ama dedi¤imiz
gibi ifllemci d›fl›ndaki sistem h›z› ifl-
lemciye göre oldukça yavaflt›r ve bu
ifllemcinin beklemesine neden olur.
Bunun önüne geçmek için ifllemcilerin
içerisine çok h›zl› çal›flan bellekler yer-
lefltirilir. Bu bellekler sistem bellekleri
gibi çok büyük de¤ildir ama ifllemci
için yeterlidir.

‹fllemci, kendisi için çok gerekli bilgi-
leri sistem belle¤ine gönderdi¤i gibi
kendi belle¤ine de kopya saklar ve ih-
tiyac› oldu¤unda daha yavafl olan sis-
tem belle¤ine sormadan önce kendi
içerisine bakar ve burada bulursa h›z-
l› bir flekilde bilgiyi al›r. E¤er ön bel-
lekte bilgi yoksa sistem belle¤inden
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Uydu Sektöründe ‹fllemciler ve Etkileri

Yay›n Standartlar›
Teknolojinin geliflmesiyle art›k daha fazla
uydu yay›n›n› daha yüksek çözünürlükte
izleyebiliyoruz. Bu yay›nlarla birlikte art›k
uydu al›c›lar› ürün yelpazesine Full HD
ve DVB-S2 standartlar› da eklendi. HD
(High Definition) yüksek çözünürlük de-
mektir. HD TV yüksek çözünürlükte yay›n
yapan TV yay›n› anlam›na gelir. Peki, ne-
ye göre yüksek çözünürlük?

Mevcut, al›fl›lm›fl, standart 720*576’dan
(normal tüplü televizyonlar) daha yüksek
olan çözünürlükler.

Örne¤in 1280*1080 i, 1440*1080i,
1920*1080i ya da 1280*720p gibi. Bu
durumda yay›n›n kalitesi çözünürlükle
do¤ru orant›l› olarak artmaktad›r. High
Definition (Yüksek Çözünürlük), TV yay›n-
lar›n›n en kaliteli bir biçimde izlenilmesini
sa¤layan teknolojidir.

En kaliteli yay›n ise FULL HD olarak da
adland›r›lan 1920?1080 piksel çözünür-
lüklü yay›nd›r. Dijital Video Yay›n› yeni
nesil (DVB-S2) teknolojisi ilk nesil siste-
min (DVB- S) üzerine gelifltirilmifltir. DVB
Project taraf›ndan gelifltirilen uydu video
yay›n ekipman çözümleri, daha fazla
bant geniflli¤i kullanarak çok daha yük-

lar› (1080p), dijital müzik dosyalar›, dijital
foto¤raf makinesiyle çekilen yüksek çö-
zünürlüklü resim dosyalar› gibi multimed-
ya içerikli materyaller görüntülenebiliyor
ve uydu al›c›s›nda izlenen yay›nlar ayn›
kalitede kaydedilebiliyor. 

‹nternet uygulamalar›
Art›k uydu al›c›lar› kablolu ethernet ara-
birimi ya da kablosuz arabirimle (WiFi)
internete ba¤lanabiliyor ve uydu al›c›s›-
n›n destekledi¤i yaz›l›mlarla birçok inter-
net uygulamas› kullan›labiliyor. Bunlar
aras›nda internet üzerinden video izle-
me (Youtube), Hava Durumu, Harita,
RSS Haber servisleri gibi uygulamalar
bulunuyor.

fiimdilik s›n›rl› düzeyde uygulama deste-
¤i olan uydu al›c›lar› Android ve Linux ifl-
letim sistemlerinin entegrasyonu ile gele-
cekte nerdeyse bir bilgisayar ile yap›labi-
len tüm ifllemleri destekleyecek hale ge-
lecektir. 

sek bit h›zlar› iletme özelli¤ini tafl›yor.
DVB-S2, 1993 y›l›ndan beri uydu yay›nla-
r›nda standart hale gelmifltir. Yüksek çö-
zünürlüklü yay›nlar uydu al›c›s›n›n daha
fazla veriyi çok k›sa zamanda iflleyebil-
mesi anlam›na geliyor. Bu yüzden sek-
törde uydu al›c›s› üreten ve gelifltiren
fabrikalar teknolojiye ayak uydurabilmek
için sürekli yeni ifllemciler gelifltiriyorlar.
‹fllemci h›zlar›n›n ve veri iflleme kapasite-
sinin artmas›yla birlikte art›k yüksek çö-
zünürlüklü yay›nlar ekranda daha h›zl›
görüntüleniyor. 

Multimedya ve ‹nternet Uygulamalar›
Günümüzde bafllayan ve yak›n gelecek-
te çok daha fazla karfl›laflaca¤›m›z bir di-
¤er etken ise multimedya ve internet uy-
gulamalar›n›n uydu sektöründe daha faz-
la etkili oluflu. 

Multimedya
Uydu al›c›lar› üzerinde bulunan USB ara-
birimi ile yüksek çözünürlüklü film dosya-

Çift çekirdek teknolojisi.

Yeni nesil uydu al›c›lar› birçok internet uygulamas›n› destekliyor.
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HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) 2009
y›l›nda Sony, Philips, ANT, IRT ve Samsung'un
önderli¤inde bafllayan ve Avrupa'da connected
TV standard› olan bir sistem.

1. HBBTV Nedir?
‹lk versiyon v1.1.1 flu anda Avrupa'da bir-
çok ülkede aktif kullan›l›yor (ETSI TS 102
796 V1.1.1 (2010-06)). ‹kinci versiyon olan
v1.2.1 ise yeni yeni kullan›lmaya baflland›.
HTML tabanl› olan bu sistemde al›c›n›n
(TV, STB) içerisinde mutlaka internet tara-
y›c› bulunmak zorunda.

HBBTV standard sayesinde yay›nc›lar, kul-
lan›c›ya bildirmek istedi¤i yaz› veya resim
içeriklerini havadan veya internetten, video
içeriklerini ise yanl›zca internetten paylafla-
bilirler. Yay›nc› herhangi bir html sayfas› ile
göndermek istedi¤i uygulamay› her iki ileti-
flim kanal› ile gönderebilir. Fakat bilindi¤i
gibi, havadan gönderilen veriler ayr›ca bir
bant geniflli¤ine ihtiyaç duyaca¤› için ge-
nel kullan›m, aç›l›fl sayfas› veya basit içe-
rikli sayfalar›n havadan gönderimi, fakat
sonras›nda gelecek olan sayfalar›n internet
üzerinden da¤›t›lmas›. Bu yüzden sistem,
otomatik bafllayan bir uygulamaya ihtiyaç
duyar. Bu uygulama sayesinde al›c›, hangi
uygulamay› bafllataca¤›n› ve bunun inter-
netten mi yoksa havadan gelen yay›n için-
den mi oldu¤unu anlayabilir. 

Asl›nda bu sistemin kullan›lmas›ndaki ana
hedef, yay›nc› firmalar›n önceden yan›nla-
d›¤› programlar› daha sonradan kullan›c›-
lar›na html sayfas› sayesinde aktarmak,
yurtd›fl›ndaki kullan›m› ile catchup video
service. Buna en iyi örneklerden bir tanesi
Alman Tagesschau uygulamas›.

d›r. Uygulamalar›n adresleri ise AIT (App-
lication Information Table) taraf›nda tetik-
lenmektedir. AIT bilgisi, Transport Stream
içerisinde gelen PMT, PAT benzeri bir
sectiond›r. Al›c› içerisindeki yaz›l›m, AIT
section› ald›ktan sonra iflleyip varsa kulla-
n›labilir bir oto uygulama URL adresi bu-
lur. Birçok yay›nc› taraf›ndan "red button
application" ad› verilen bu uygulama tipi
‹ngiltere'de kullan›lan MHEG sisteminin
bir benzeridir. Kullan›c›, belirtilen ikona
basarak uygulamay› çal›flt›r›r. ‹lk uygula-
ma TV'ye Transport Streamde DSMCC
dosya format› üstünden (dvb://) veya in-
ternetten (http://) tafl›nabilir. TV'de afla¤›-
da örneklendirilmifl flekilde farkl› uygula-
malar çal›flt›r›labilir.

2.1 Video Servisleri
2.1.1 Catchup-TV Uygulamalar›
HBBTV'nin a¤›rl›kl› kullanma amac› geç-
mifl programlara internet üzerinden eriflim
sa¤latmak. Kullan›c›n›n uygulamadan bir
AV dosyas›n› seçmesi ile internet taray›c›-
s›, istekte bulunulan AV dosyas›n›n belir-
tecinin (tag) HBBTV standardlar›nda bulu-
nan video/mpeg veya video/mp4 olup ol-
mad›¤›n› kontrol ederek gerçek URL'i me-
dia player'a gönderir. Media player bu
URL'i alarak streaming'i bafllat›r ve bu sa-
yede AV ekranda görünür, kumanda ile
gerekli kontroller yap›labilir. 

DRM (Digital Right Management) genel
ad› alt›nda kullan›lan flifreleme sistemi için

HBBTV
Serdar BÜYÜKKARDEfi / Vestel

Yukar›da belirtilen kullan›m HBBTV'nin
ana kullan›m senaryosudur. Fakat bunun
haricinde ilk bak›flta göze çarpan bir bafl-
ka özellik ise DVB standard› içinde bulu-
nan EPG (Electronic Program Guide) veri-
sinin HTML sayfas› taraf›ndan kullan›m›n›
destekleyen altyap›n›n bulunmas›. Bu sa-
yede yay›nc› EPG'ye özel gönderdi¤i html
sayfas› sayesinde kullan›c›ya iyi bir kulla-
n›m deneyimi sunabiliyor. HBBTV spekle-
ri, belirtilen bu özelliklerin teknik altyap›s›n›
OIPF standard›n› referans göstererek kul-
lanmaktad›r.

Afla¤›daki grafikte HBBTV'nin çal›flma
prensibi çizilmifltir. Yay›nc› lineer yay›n ile
birlikte al›c›da kullan›lmas›n› planlad›¤›
Application Data bilgisini ayn› TS içinde
havaya ç›karak otomatik bafllayan uygula-
may› al›c›ya iletir. Yay›nc›, non lineer ola-
rak vermeyi planlad›¤› AV dosyalar›n› da
bir serverda depolay›p bunlar› al›c›daki
uygulamalar taraf›ndan kullan›ma haz›r
hale getirir.

2. HBBTV Teknik Özellikleri
‹lk release olan v1.1.1 ile öne ç›kan özel-
likler video catchup servisleri, EPG bilgile-
rinin ve kanal listesinin uygulama taraf›n-
dan kullan›lmas›. V1.2.1 ile ise flifreleme,
detayl› EPG verisi ve kullan›c›n›n internet
h›z›na göre sunucudan gönderilen verinin
ayarlanmas› özellikleri gelmifltir. Bu özel-
liklerin tamam› yay›nc› taraf›ndan haz›rla-
nan HTML uygulamalar› ile kullan›lmakta-
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ilk etapta zorunlu olan Microsoft Playre-
ady. Bu sayede önemli içerikler internet
üzerinde flifrelenerek kullan›c›ya ulaflt›r›la-
biliyor. ‹nternet h›z›nda oluflan de¤iflimler
için ise MPEG-DASH, kullan›c›n›n sürekli
olarak kesintisiz ama de¤iflken görüntü
kalitesinde yay›n seyretmesini sa¤l›yor.

2.2 Yay›ndan Gelen Servisler
2.2.1 EPG Uygulamalar›
HBBTV spekleri EPG 7 günlük bilgisi için
OIPF standartlar›nda bulunan altyap›y›
kullanmaktad›r. Bu sayede yay›nc›n›n
gönderdi¤i EIT section içinden gerekli bil-
gileri html uygulamas›na çekerek kullan›-
c›ya sunmaktad›r. 

2.2.2 Kanal Listesi
HBBTV spekleri TV içerisinden kanal liste-
sini alarak buna uygun bir uygulama ile
ifllemeye izin verir. 

2.2.3 Birden Fazla Ses Dili Seçimi
Yay›nlanan programda birden fazla ses
dili deste¤i varsa, HBBTV sayesinde bu
dil destekleri uygulama taraf›ndan okuna-
bilir ve kullan›c›ya seçim olarak sunulabilir.

2.2.4 Stream Events
Yay›nc› tüm TV'lere bir mesaj göndermek
istedi¤i durumda bunu stream event alt-
yap›s› ile sa¤layabilir. Bu özellik ile yay›n-
c›, göndermek istedi¤i mesaj› Transport
Stream içerisine gömer ve taray›c› bu me-

y›nlar bir portal içerisinden müflteriye
sunularak internet üzerinden seyretmesi
sa¤lanabilir.

• Belirli bir organizasyondaki farkl› yay›n-
lar ayn› anda internet üstünden kullan›-
c›ya ulaflt›r›labilir. Örne¤in Olimpiyatlar›
veren bir kanal, ana frekans üstünden
futbol maç› verirken, ayn› saatte yay›n-
lanan di¤er müsabakalar› da  (basket-
bol, koflu vs.) internet üzerinden yay›n-
layabilir.

• Önceden yay›nlanm›fl olan programlara
internet üzerinden eriflim flans› verilebi-
lir.

• Kanal üzerinden paral› VOD servisi ve-
rilebilir.

• ‹çeriklere reklam yerlefltirerek gelir sa¤-
lanabilir.

• Birçok interaktif veya standard uygula-
ma yap›labilir, yar›flma, oyun, hava du-
rumu, teletext, haber vs.

• Yeni nesil HBBTV v2 ile multiscreen uy-
gulamalar yap›labilir.

Türkiye’de karasal, uydu ve kablo üzerin-
den say›sal yay›nc›l›k yapan tüm opera-
törler bu sisteme geçebilir. fiu anda bir-
çok operatörün internet sitesi üstünden
catch-up içerikleri sundu¤unu düflünür-
sek, bu sisteme geçmek çok maliyetli bir
konu de¤il. Uygulama olarak da OIPF ta-
banl› HTML5 veya CE-HTML’i baz alarak
yaz›lm›fl uygulamalar HBBTV destekleyen
cihazlar üzerinde rahatl›kla çal›flt›r›labilir.

saj› iflleyerek ana yaz›l›ma pop up mesaj
olmas› için gönderir.

2.3 Yay›n Ba¤›ms›z Kullan›m
2.3.1 XML AIT
Üstte de belirtildi¤i gibi, AIT bilgisi nor-
malde Transport Stream içerisinden gelir.
Fakat baz› kullan›mlarda uygulamalar›n
hangi sunucuda olaca¤› bilgisi yay›ndan
gönderilmekte ve al›c› bu URL'e giderek
XML AIT bilgisine eriflmektedir. Sonras›n-
da ayn› döngü ifllenmektedir, oto uygula-
ma bulunur ve çal›flt›r›l›r. Bu kullan›m he-
nüz çok yayg›n de¤ildir.

3 Türkiye ve HBBTV
HBBTV, RTÜK’ün yay›nlad›¤› DVB-T2
Türkiye karasal say›sal yay›na geçifl
dökümanlar› içerisinde de bulunmaktad›r.
Türkiye’de her ne kadar karasal ile kullan›-
lacak bir sistem gibi düflünülse de asl›n-
da HBBTV’nin Avrupadaki ço¤unluk örne-
¤i uydu yay›nlar› üzerinedir.

Türkiye’de çok ciddi bir uydu kullan›m
profili vard›r, operatörlerin deste¤i ile
uydu k›sm›nda bu kullan›m yayg›nlafla-
cakt›r. Afla¤›da örnekleri ço¤alt›labilecek
bir tak›m özellikler yay›nc›lar taraf›ndan
kullan›c›lar›na sa¤lanabilir:
• Birçok kanal› internet üzerinden vererek

uydu, karasal veya kablo frekans bant
geniflli¤inden avantaj sa¤lanabilir. Ör-
ne¤in farkl› zevklere hitap edecek ya-
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Uydu al›c›lar›, kullan›lan gömülü sistemler ve
yüksek donan›mlar›yla beraber kullan›c›lara art›k
sadece kanal izletmekten çok daha fazlas›n›
vaat ediyorlar.

UYDU ALICILARINDA
GÖMÜLÜ S‹STEMLER
Orhan fiENER / Özak Elektronik

Geliflmelerin, takip edilemeyecek kadar h›zl› ol-
du¤u yay›n dünyas›nda kullan›c›lar HD, Full HD,
3D maceralar› LCD / LED / Plazma TV edinmek-
le bafllad›. Sonras›nda bu yay›nlar›n izlenmesiyle
yüzleflildi¤inde HD yay›n almada uydu al›c›lar›-
n›n kalitesinin en az televizyonlar kadar önemli
oldu¤unu gördük.

K›yas›ya rekabetin yafland›¤› Uydu Al›c› pazar›n-
da tabii ki tek belirleyici özellik HD görüntü kali-
tesi de¤il. Art›k üreticiler son kullan›c›lara bek-
lentilerinin üzerinde bir multimedya dünyas› su-
nuyor. Öyle ki kullan›c›lar kendilerine en genifl
multimedya seçeneklerini en sorunsuz flekilde
verebilecek uydu al›c›lar›n› çok titiz araflt›rmala-
r›n sonucunda seçip, çok yüksek paralar ödeye-
rek ald›klar› LCD / LED / Plazma televizyonlar›n-
da gömülü olarak bulunan ayn› özellikleri iptal
ediyorlar. Bu durumun fark›nda olan uydu al›c›
gelifltiricilerinin en iyiyi verme yar›fl›nda yaflad›k-
lar› rekabet TV üreticilerininkini aratm›yor.

‹nternet eriflimi, yay›nlar› kaydetme, bellekteki
medyalar›n uydu al›c›s› üzerinden oynat›lmas› gi-

bi özelliklerin kullan›lmas› için yüksek donan›m
gereksinimleri ön planda görünse de bu özellik-
lere ulaflmam›z› sa¤layan as›l etken cihazlar›n
içindeki gömülü sistemler. Gömülü sistemler içe-
risinde de en s›k karfl›m›za ç›kanlar ise Linux ve
Android tabanl› olanlar.

Linux aç›k kaynak kodlu iflletim sistemi olmas›yla
biliniyor. Uydu al›c› ve benzeri sistemlerin içine
entegre edildi¤inde bilgisayardaki gibi di¤er do-
nan›m özelliklerinin tamam›n›n al›nmas›na gerek
kalmadan sadece bulundu¤u sistemin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda bir mimari oluflturuluyor. Bu da
zaten esnek olan yap›s›n› daha da hedefe yöne-
lik bir yap›ya büründürebiliyor. Bu özellikleriyle
beraber uzun zamand›r gelifltiricilerin üzerinde
çal›fl›yor olmas› bu tip cihazlar›n art›k karakteris-
ti¤inin oturmas›n› ve Linux tabanl› uydu al›c›lar›n›
piyasan›n en sevilen cihazlar› aras›nda yeralma-
s›n› sa¤l›yor.

fiu anda piyasada s›kça karfl›laflt›¤›m›z bu ci-
hazlar, yüksek donan›mlar›ndan dolay› kanal ge-
çifllerinde ve uydu taramadaki h›zlar›ndan dolay›
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250.000’den fazla uygulama ve binlerce ge-
lifltiriciyi arkas›na alan Android, çok k›sa bir
zamanda beklentilerin üzerine ç›kacakt›r.

son kullan›c›lardan zaten geçer not ald›. Bunun
yan›nda kablolu ya da kablosuz internet eriflimi
sayesinde e-posta hizmetlerinden çevrim içi vi-
deolara ve dosya indirme protokollerine (Torrent
uygulamalar›) kadar birçok farkl› veri kayna¤›na
sorunsuz bir biçimde eriflim sa¤lanabiliyor.

Konu internet eriflimine geldi¤inde dosya ya da
protokol paylafl›m› zaten bu cihazlar›n ortaya ç›-
k›fl›ndaki hareket noktas›yd›. IP numaralar› saye-
sinde art›k cihazlar›n internet üzerinden birbiriyle
haberleflmesi, sorunsuz bir flekilde veri ya da
dosya transferi mümkün.

Uydu al›c›lar›n›n asli görevinin televizyon kanal-
lar›n› izletebilmek oldu¤u düflünüldü¤ünde IPTV
fonksiyonunun eklenmesi de zaten beklenen ve
istenen bir özellikti. Bu sayede çanak anten
ba¤lant›s› üzerinden DVB yay›nlar›n›n erifliminin
yan› s›ra IPTV ile tüm dünyadaki eriflilebilir yay›n-
lar da kapsanm›fl oluyor. Tüm bu özelliklere ek
olarak XVID, AVI, DIVX, MPEG, MKV gibi her tür-
lü video formatlar›n› oynatabilen çoklu ortam
deste¤i; depolama ayg›t› ba¤lanmas› durumun-
da PVR özelli¤ini kullanarak canl› yay›n› kaydet-
me, durdurma, geri sarma gibi mevcut yay›n› in-
teraktif hale getirebilme; CCCAM deste¤i; MP3,
WAV müzik dosyalar› ve JPEG foto¤raf görüntü-
leme gibi daha birçok özelli¤i kullan›c›lar›na su-
nuyor. Sistemin aç›k kaynak kodlu olmas›, her an
gelifltirilmeye aç›k olmas› anlam›na geliyor. ‹nter-
net ya da ba¤l› medyalar üzerinden de kendi
kendini güncelleyen yap›s› ile de gelecekte olu-
flacak yeniliklerin de gerisinde kalmay› engelli-
yor. Bütün bu özellikleriyle beraber Linux tabanl›
uydu al›c›lar›n›n kullan›c›lar için art›k vazgeçil-
mez tercihi oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.

Linux sisteminin uydu al›c› dünyas›n› bu kadar
domine etti¤i bir ortamda ona alternatif olarak

gelebilecek tek sistem de san›r›m Android olabi-
lirdi. Cep telefonu, tablet PC ile yay›lmaya baflla-
yan Android art›k multimedyaya çevrilebilen bir-
çok üründe gömülü sistem olarak karfl›m›za ç›k-
maya bafllad›.

Sürekli gelifltirilen ve sadece gelifltiriciler taraf›n-
dan de¤il firmalar taraf›ndan da desteklenen An-
droid marketin zengin seçenekleri uydu al›c›yla
ilk entegre oldu¤unda kullan›c›lar›n alg›s› çok
olumluydu. Ancak piyasaya sürülen ilk ürünlerde
kullan›c›lar›n tespitleri ne bu sistemin ne de uydu
al›c›s›n›n beklenen performans› göstermedikleri
yönünde. Genel görüfl, ayn› Linux tabanl› cihaz-
larda oldu¤u gibi, üretici firmalar›n bu sistemi bir
bütün olarak almak yerine uydu al›c›s›n›n gerek-
sinimlerine göre özellefltirerek cihazlara entegre
etmeleri yönünde olufltu. Her ne kadar ilk görüfl-
ler bu sistemin kullan›ld›¤› uydu al›c›lar›n›n bek-
lenen performans› vermedi¤i fleklindeyse de
250.000’den fazla uygulama ve binlerce gelifltiri-
ciyi arkas›na alan Android’in çok k›sa bir zaman-
da beklentilerin üzerine ç›kaca¤› net. 

Uydu al›c›lar› kullan›lan gömülü sistemler ve yük-
sek donan›mlar›yla beraber kullan›c›lara art›k sa-
dece kanal izletmekten çok daha fazlas›n› vaat
ediyorlar. Bu noktada ise kullan›c›lar›n görevi;
sadece kendi beklentilerini karfl›layacak cihazla-
r› seçmekten fazlas›, seçece¤i markan›n yaz›l›m
ve donan›m olarak her türlü deste¤i verebilece-
¤inden emin olmas›d›r.
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TOPLU DA⁄ITIM S‹STEMLER‹NDE
KULLANILAN MALZEME
VE STANDARTLAR

Günümüzde toplu yaflam alanlar›n›n
artmas›yla beraber bu alanlarda yaflayanlara
televizyon izleme imkân› sa¤lamak için birçok
sistem üretilmifltir.

Can fiAH‹N / B›çak Elektronik
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TV izleme imkân› bugün internet üzerinden, kablo
TV veya karasal yay›nlarla sa¤lansa da bu imkân-
lar›n yetersiz oldu¤u yerlerde her zaman uydu sis-
temi bu görevi üstlenmifltir. Türkiye’de 90’l› y›llar›n
bafllar›ndan bugüne kadar kullan›lan uydu sistemi
toplu yaflam alanlar› için vazgeçilmez bir çözüm
olmufltur. Bu çözümler; SMATV ve Multiswitch sis-
temleridir. 

SMATV’de uydudan al›nan yay›nlar›n bir k›sm› 47-
862 MHz ve 950-2400 MHz IF frekans band› içeri-
sinde modüle edilerek kabloya aktar›lmas›n› sa¤-
lar. Bu sistemde; TV prizleri SAT priz kullan›larak,
Headend’den verilen 47-862 MHz yay›nlar› recei-
ver kullanmadan izleme imkan› sa¤lar veya 950-
2400 MHz’den verilen yay›nlar› ise receiver takarak
izleme imkan› olacakt›r. 

SMATV’de yay›n›n uydudan al›n›p son kullan›c›ya
iletimi s›ras›nda birden fazla modülasyon kullan›l›r,
Bunlar: 

QAM: DVB-C transmisyonunda kullan›lan faz / ge-
nifllik modülasyonu. Farkl› faz aç›lar› ve genifllik se-
viyeleri moda ba¤l› olarak kullan›l›r: 16 QAM, 32

QAM, 64 QAM, 128 QAM veya 256 QAM modü-
lasyon tipleri bulunur. Yüksek çözünürlüklü kanal-
lar verilebilmektedir. Burada QPSK modülasyonu
transmodülatör kullan›larak QAM’a çevirir. 

COFDM: DVB-T’de kullan›lan kompleks modülas-
yon, karasal TV yay›nlar›nda al›fl›k oldu¤umuz pa-
razitlere karfl› dayan›kl› olmas› için optimize edil-
mifltir. QAM 16, QAM 64, modülasyon tipleri bulun-
maktad›r. COFDM modülasyonda 1 kanal üzerin-
den yaklafl›k 6 SD kanal verilebilmektedir.

QPSK: DVB-S ve DVB-S2 transmisyonlar›nda kulla-
n›lan faz modülasyonudur. QPSK 4 faz aç›s›, 8
QPSK 8 faz aç›s› kullan›r. Toplu konut da¤›t›mlar›n-
da uydu band›nda hizmet vermekte olan Digiturk
ve D-Smart Platformlar› için yayg›nca kullan›lmak-
tad›r. 

Bu sistemlerin kullan›m›nda genel olarak kullan›-
lan malzemeler; uydudan gelen sinyalleri ço¤alt-
mak ve yükseltmek için multiswitchler, amplifika-
törler kullan›l›rken, uydudan al›nan sinyalleri mo-
düle etmek için modülatör ve demodülatörler
kullan›l›r.
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SOSYAL SORUMLULUK SOSYAL SORUMLULUK SOSYAL SORUMLULUK

Erzincan Valili¤i taraf›ndan düzenlenen ve flehit aileleri, gaziler
ve sivil toplum kurulufllar›n›n da kat›ld›¤› akflam yeme¤ine
kat›lan Cumhurbaflkan› Abdullah Gül Erzincan ve Erzincanl›lara
yard›m eden hay›rsever ifl adamlar›na plaket verdi.
Plaket alanlar aras›nda Next&NextStar Yönetim Kurulu
Baflkan› Erol Yüksel de var.

hediyeleri yapmalar› her türlü takdirin üstünde-
dir” dedi.

Erol Yüksel, yard›mlar›m›z devam edecek
Next&NextStar Yönetim Kurulu Baflkan› Erol Yük-
sel, flunlar› söyledi: “Bizim do¤du¤umuz toprakla-
ra vefa borcumuz var. Bu borcu ödüyoruz. ‹mkan-
lar›m›z dahilinde e¤itime ve gençli¤e yat›r›mlar ya-
p›yoruz. Yapt›¤›m›z bu yat›r›mlar›n meyvelerini de
gördükçe kendimizi mutlu hissediyoruz. Say›n
Cumhurbaflkan›m›z Abdullah Gül’ün elinden pla-
ket almak da bizi son derece mutlu etti. Bundan
böyle yat›r›mlar›m›z eksilmeden sürecek” dedi.

CUMHURBAfiKANI GÜL’DEN
ERZ‹NCANLI ‹fiADAMLARINA PLAKET

Bir dizi incelemeler ve temaslarda bulunmak için
efli Hayrünnisa Gül ile birlikte Erzincan’a gelen
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, hay›rsever ifla-
damlar› ve kentin ihtiyaçlar›na karfl›l›k verenlere
plaket takdim etti.

Plaket töreninde bir konuflma yapan Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül, plaket verilen hay›rse-
verlere, üniversiteye, okullara ve kentin ihtiyaç-
lar›na gönülden karfl›l›k verdikleri için teflekkür
ederek, “Hiçbiri buna mecbur de¤il asl›nda,
hepsine çok teflekkür ediyorum. Temiz kazanç-
lar›ndan ay›r›p do¤duklar›, sevdikleri yere bu
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