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Türkiye’nin uydu konusunda 
çalışmaları 1978’de başladı 
ancak küçük çaplı olarak yapıldı. 

Esas olarak 1985’ten sonra Türk 
Telekom’da uydu operasyonu için bir 
grup kuruldu. Japonya, Kanada gibi 
ülkelerde eğitimler alındı ve Türkiye’de 
bu konuda bir ekip oluşturulmuş oldu. 
Bu ekip uluslararası başka uyduları 
kullanarak, Ankara’daki Gölbaşı 
Uydu Merkezi’nde Türkiye’deki uydu 
haberleşme sistemlerini kurmaya 
başladı. 

Bu çalışmaları dönemin Başbakanı 
Turgut Özal başlatmıştır. O dönemde 
iş başında olan tüm uzmanlar şimdi 
yurt dışında rakip firmalara ortak 
ya da çalışan olarak işlerine devam 
etmektedir. Sadece işlerine devam 
etmiyorlar aynı zamanda ülkemizde 
edindikleri tecrübe ve fırsatları da 
yurt dışına götürdüler. 

Mesela uzayda ülkemize ait beş 
uydu alanımızdan ikisi 90lı yılların 
sonunda farklı ülkelerin kullanımına 
bırakılmıştır. 

Halen ülkemizin 7 adet uzak, 1 adet 
yakın yörünge olmak üzere 8 uydusu 
bulunmaktadır. 

Uydu sadece televizyon demek 
değildir. Yeni nesil uydularla geniş 
bant internet erişimi ve savunma 
sanayisi için de birçok çalışma 
yapılmaktadır. Ve uyduların 
tasarlanırken işlevi kadar çalışma 
frekansı da çok önem teşkil 
etmektedir. Frekans ve derece 
uzayda fer alanın farklı ülkelere tahsis 
edilmesi demektir. 

TÜRKSAT 4B uydusu ve KA bant 

Studies on Turkey’s satellite launch 
in 1978. However, it was made on 
a small scale. As a matter of fact, 

a group was established for satellite 
operation in Türk Telekom after 1985. 
To create a team in Turkey, the crew 
was trained in countries like Japan and 
Canada. This team began to establish 
satellite communication system in 
Turkey, using other international 
satellites, in the Ankara Gölbaşı 
Satellite Center.

Prime Minister Turgut Özal initiated 
these efforts. All the experts who were 
at work at that time now continue 
to work as partners or employees of 
competitors abroad. They took the 
experience and opportunities they 
gained in our country abroad.

For example, two of the five satellite 
fields belonging to our country in space 
passed to different countries with them 
at the end of the 90’s.

Currently, our country has 8 satellites, 7 
of which are far and 1 in close orbit.

Satellite doesn’t just mean television. 
Many studies are carried out for 
broadband internet access and the 
defense industry with new generation 
satellites. When designing satellites, 
the operating frequency is as important 
as their function. Frequency and 
degree mean that each area in space is 
allocated to different countries.

KA band frequencies have provided 
the first domestic satellite internet 
service in our country with TURKSAT 
4B satellite. Due to its limited capacity, 
only public services can be provided. 
However, with the 5B satellite, this 
capacity will be much higher.

Chairman of TUYAD
Hayrettin ÖZAYDIN

CHAIRMAN
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frekansları ile ülkemize ilk yerli uydu internet 
hizmetini vermiştir. Kapasitesi kısıtlı olması nedeni 
ile sadece kamu hizmeti karşılanabilmektedir. 
Ancak 5B uydusu ile bu kapasite çok daha fazla 
olacaktır.

Uydudan internet çok sıra dışı gibi görünse de 
New York’ta 2020 yılında 400 bin uydu internet 
aboneliği oluşmuştur. Kaliteli kesintisiz internet 
uydu teknolojileri ile çok daha kaliteli olarak 
mümkündür.

Uydu teknolojilerinde ülkemiz birçok fırsatı 
kaçırmıştır. Orta Doğu’nun teknoloji kapısı olmasına 
rağmen Arap ülkeleri bizden daha çok uydu ve uydu 
frekansı tahsisi almıştır. 

Yeni nesil uyduların yeni hizmetleri ve yeni 
fırsatlarını kaçırmamak gerekli. Halen regülasyona 
tabi olmayan alçak yörünge uyduları ve bunlara 
bağlı frekanslar tahsis alınmalıdır. 

Gözlem, günümüzde en çok konuşulan ve para 
harcanan hizmet. Dünyayı çevreleyen küçük 
uydular ile çok daha ekonomik ve kaliteli fotoğraf 
ve video görüntüsü sağlanabilmektedir.

Küçük uydular çift taraflı haberleşme amacıyla 
kullanılan ve bu aralar çok konuşulan İHA’ların 

Although satellite internet seems very unusual, 
400 thousand satellite internet subscriptions have 
been established in New York in 2020. Quality 
uninterrupted internet is possible with satellite 
technologies.

Our country has missed many opportunities in 
satellite technologies. Although the Middle East is the 
technology gateway, the Arab countries have received 
more satellites and satellite frequencies from us.

It is necessary not to miss the new services and 
new opportunities of the new generation satellites. 
Allocation of low orbit satellites that are not yet 
regulated and the frequencies connected to them 
should be taken.

Observation is the most talked about and money-
spent service today. Small satellites surrounding the 
world provide much more economical and quality 
pictures and videos.

Small satellites can provide the image acquisition 
task of Unmanned Aerial Vehicles, which is used 
for double-sided communication and is now widely 
spoken, more economically, from larger areas. The 
cost of a UAV is around 300 thousand USD and the 
coverage is within the eye. One small satellite costs 
a million dollars and can take images of the whole 
country and even other countries in the region. This 
imaging is clear and uninterrupted, as if taken from 
half a meter.

Satellites have now started to serve personally. 
Existing technology enables homes to access internet 
or TV broadcasts without intermediaries. However, 
commercial concerns delay its use.
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yaptığı görüntü alma vazifesini çok daha ekonomik 
ve daha geniş alanlardan sağlayabilmektedir. Bir 
İHA’nın maliyeti 300 bin USD civarında ve kapsama 
alanı göz mesafesinde iken, bir küçük uydunun 
maliyeti bir milyon dolar ve kapsama alanı ise tüm 
Türkiye’nin yanı sıra bölgedeki diğer ülkeleri de içine 
alır. Ve bu görüntüleme yarım metre mesafeden 
alınıyor gibi net ve kesintisizdir.

Arık uydular kişiye özel hizmet etmeye başlamıştır.  
Var olan teknoloji evlerin internet ya da TV 
yayınlarına aracısız ulaşmasını sağlayabilmektedir. 
Ancak ticari kaygılar bu kullanımı ertelemektedir. 

Gelecek teknolojiler uyduların adrese yönelik 
hizmet etmesi ya da o adresi işaretlemesi, belki de 
yok etmesi yönünde olacaktır. 

1965’de yörüngeye başarı ile oturtulan ilk 
iletişim uydusunun tasarımcıları işin bu boyutlara 
gelebileceğini herhâlde düşünmemişlerdir. O 
zamanlarda ana amaç erişilemeyen bölgelere 
sadece TV ve dolayısı ile eğitim hizmeti 
verebilmekti. Dünyada durum böyle iken ülkemizde 
seksenli yıllarda bile vericiler, aktarıcılar ile gerçek 
“Vizontele” filmini yaşıyorduk.

Öte yandan günümüzde uydu teknolojileri ile savaş 
ve şartları konuşulmaya başlanmıştır.  

ABD, İngiltere ve Rusya yörüngelerdeki uyduları 
hedef almak için kullanılabilecek silahları uzayda 
test etmektedir. Her ne kadar kabul etmeseler de 
bu savaş konusunda gündemdeki en önemli konu 
başlığıdır.

Evet, aşağıda bire bir savaş ve askeri beceriler 
geliştirilmeye çalışılırken yukarıda bunların hepsi 
çok net görünmekte ve takip edilmektedir. Hatta bir 

Future technologies will be in the direction of 
satellites to serve the address or to mark that 
address, perhaps to destroy it.

Communications satellite designers, which were 
successfully launched into orbit in 1965, probably did 
not think that the business could come to this extent. 
At that time, the main purpose was to provide only 
TV and therefore education services to inaccessible 
areas. While this was the case in the world, we were 
using transmitters even in the eighties in our country.

On the other hand, today there is a fight against 
satellite technologies and the conditions for this.

America, Britain and Russia are testing weapons that 
can be used to target satellites in orbits in space. 
Although they do not accept it, this is the most 
important issue on the agenda regarding war.

Yes, while trying to improve the skills of war and 
soldiers below, all of these above appear very clearly 
and are followed. In fact, it has been taken one step 
further and now markings, laser reflections and vapor 
emission systems have been started to work.

The owner of outer space will be determined by the 
launched satellite and their footprints. Of course, the 
strategies of the countries that dominate the space 
are much more important. Although the peaceful 
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service of space is spoken, what many countries, 
including China and India, want is the only right to 
sovereignty.

Iran, which was embargod by many countries, has 
more lower orbit than Turkey has. This shows how 
serious the issue is.

We have to create space. These satellite areas, 
which are a thousand km away, belong to whoever 
finds them first. Firms, banks, individuals, many 
institutions and organizations with some money 
allocate space to themselves.

We must act quickly and take control of the world 
periphery with at least 48 small satellites as soon 
as possible. It is possible to do this with an average 
budget of 50 million dollars.

Definition; Small satellites, which can operate at a 
distance of one thousand km, weigh less than 150 
kilograms and the lightest of which are around 100 
grams, started to be put into service in 2000 and 
thousands of them have rapidly taken their place in 
space since 2017.

They are 50 cm away for now. There are also 
companies that announce that images with a 
resolution of 30 centimeters are available. They are 
able to detect manhole covers from space, and it will 
soon be possible to track people with face detection.

With tens of thousands of new satellites, the world 
is faced with a great technology service and at the 
same time a great danger. Only SpaceX and Amazon 
have received approval to launch 20,000 satellites. 
While the private sector’s target is the access 
network, countries are seeking sovereignty with the 
hypersonic weapons that satellites will have. So on 
the one hand we are running late, but on the other 
hand, the sky is destroyed by human hands.

adım daha ileriye gidilmiş ve artık işaretlemekleler, 
lazer yansıtılmalar ve buhar salınımı sitemleri 
çalıştırılmaya başlanmıştır.

Uzay boşluğunun sahibi fırlatılan uydu ve bunların 
ayak izleri ile belirlenecektir. Tabii uzayda hâkimiyet 
kuran ülkelerin stratejileri çok daha önemlidir. 
Bugün uzayın barışçıl hizmeti konuşulsa da Çin, 
Hindistan dâhil birçok ülkenin hesabı; tek hakimiyet 
hakkıdır.  

Birçok ülkenin ambargo koyduğu İran’ın Türkiye’den 
fazla alçak yörünge uydusunun bulunması konunun 
ne kadar ciddi olduğunun göstergesidir. 

Alan teşkil etmeliyiz. Bin km uzaklıktaki bu uydu 
alanları şimdilik tabiri caizse kapanın elinde kalıyor. 
Firmalar, bankalar, kişiler biraz parası olan birçok 
kurum ve kuruluş kendine uzayda alan tahsis 
ediyor. 

Bu konuda hızlı davranmalı ve en az 48 küçük 
uydu ile dünya çeperini denetim altına bir an evvel 
almalıyız. Ortalama 50 milyon dolar gibi bir bütçe 
ile bunu yapmak mümkündür.

Tanımı; bin km uzaklıkta çalışabilen, ağırlığı; 
150kg’dan az ve en hafifi 100 gr seviyesinde olan 
küçük uydular, 2000 yılında hizmete alınmaya 
başlanmış ve 2017 yılından itibaren çok hızla 
binlercesi uzayda yerini almıştır.

Şimdilik 50 cm uzaklıktalar, 30 cm uzaklıkta 
çözünürlüğe sahip görüntülerin mevcut olduğunu 
duyuran firmalarda var. Uzaydan, rögar kapaklarını 
tespit edebilir durumdalar. Yani insanların yüz 
tespiti ile takibi de çok yakın.

On binlerce yeni uydu ile dünya büyük bir teknoloji 
hizmeti ve eş zamanlı büyük bir tehlike ile karşı 
karşıyadır. Sadece SpaceX ve Amazon 20.000 
uyduyu başlatmak için onay almış durumdadır. 
Özel sektörün hedefi, erişim ağı iken ülkeler; 
uyduların sahip olduğu/olacağı hipersonik silahlar 
ile egemenlik peşinde. Yani bir yandan geç 
kalıyoruz ancak öte yandan gökyüzü insan eli ile 
mahvediliyor. 
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Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen devir teslim 
törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer 
Fatih Sayan’ın yanı sıra, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 

Dr. Ali Taha Koç, Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Kemal Yüksek ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kolcu ile 
birlikte Türksat üst yönetimi ve direktörleri katıldı.

Görev teslimi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 
yaklaşık 5 yıldır Genel Müdürlük görevini yürüten Cenk Şen’e 
hizmetlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra Genel Müdürlük 
görevine atanan Hasan Hüseyin Ertok’un Türksat’ın içinden 
çıkan ilk Genel Müdür olmasına vurgu yaparak, bu durumun 
Türksat çalışanları açısından da motivasyon kaynağı olacağını 
ifade etti.

Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini devreden 
Cenk Şen, görev süresi boyunca ekip olarak çok güzel işlere 
imza attıklarını vurguladıktan sonra, böyle önemli görevlerde 
hizmetler yapmayı nasip ettiği için Allah’a şükrederek Türksat 
çalışanlarına yol arkadaşlıkları için teşekkür etti.

Genel Müdür olarak görevi devralan Hasan Hüseyin Ertok 
konuşmasında, Şen’e Türksat’a verdiği hizmetler dolayısıyla 
teşekkür ettikten sonra,  verilen görevin önemini vurgulayarak, 
bayrağı daha da ileriye taşımak için Türksat ailesi olarak gece 
gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

The handover ceremony was held at 
the Türksat Gölbaşı premises.

Cenk Şen, who handed over his 
position as the General Manager of 
Türksat, which he had been entrusted 
for five years, emphasized that together 
with the employees at Türksat they 
achieved great work as a team during 
his tenure, and thanked them for their 
companionship and thanked God as well 
for giving him the opportunity to serve 
under great causes at Türksat.

In his speech, Hasan Hüseyin Ertok, who 
took over the position of the General 
Manager at Türksat, thanked Şen for his 
services, emphasizing the importance of 
his new position and stating that they will 
work tirelessly as the Türksat family to 
grow even further.

Former Vice President of satellite operations at Türksat inc., Hasan Hüseyin Ertok 
has been appointed as the new General Manager of the company by the decision 
of the Board of Directors.

Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu kararıyla, uydu operasyonlarından 
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Hasan Hüseyin Ertok atandı.

Hasan Hüseyin Ertok appointed 
as the new General Manager of Türksat
Türksat A.Ş.’de Yeni Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok Oldu

Hasan Hüseyin Ertok
General Manager of Türksat
Türksat Genel Müdürü
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Ödüller, hızla gelişen iletişim ekosisteminde 
teknolojiyi en iyi ve en uygulanabilir kullanan 
dünya standartlarında firmalarımıza 18 

kategoride verildi.

Teknoloji ve partnerlik ile birbirine bağlı firmalarımız 
global pazarın merkez üssüdür ve dünyanın her 
yerindeki telekom şirketleri firmalarımızın gücünü 
gerçekten anlamışlardır. Ödüllerin ana amacı var olan 
azmin fark edilerek çoğalmasını sağlamaktır.

TUYAD’ın temeli, teknoloji içeren mesleklerin tüm 
toplum için üstün başarı sağlaması ve hizmetin 
her birey için ekonomik seviyelerde uygulanabilir 
olmasıdır. Bu çerçevede çalışma yapan tüm kurum ve 
kuruluşlar, bireyler bizler için önem teşkil etmektedir. 
Uluslararası düzeyde adil, saygı duyulan ve herkese 
açık, ucuz, bağımsız bir rekabet sağlamak ve bunun 
oluşumu için adım atan tüm bireyler partnerimizdir.

Derneğimiz, ilk defa düzenlediği bu ödül etkinliği ile 
tarafsızlık ilkesine bağlı kalmıştır. Misyonumuzun 
bir parçası olarak, yetenekleriyle tüketiciye, kamu 
hizmetine ve kurumlara katkıda bulunan pazarlama 
ve iletişim profesyonellerinin çabalarını teşvik ediyor 
ve destekliyoruz.

Yapılan anket ve jüri üyelerinin kararı ile verilen 
ödüller, kazananlara bir fark edilme, takdir edilme, 
takdir ile bakış, sağlayacaktır. Telekomünikasyon 
sektörüne hizmet eden tüm firmalarımızın 
çalışmalarını destekliyor ve çalışmalarında 
başarılarının devamını diliyoruz.

TUYAD ÖDÜLLERI;

Derneğimizin kuruluşunun 20. yılında sektör 
firmalarımız arasında yapılan anket sonuçları 

The awards were given in 18 categories to our 
world-class companies that use technology in 
the best and most applicable form in the rapidly 

developing communication ecosystem.

Our companies connected by technology and 
partnership are the epicenter of the global market, 
and telecom companies all over the world have truly 
understood the power of our companies. The main 
purpose of the awards is to realize and increase the 
existing determination.

The basis of TUYAD is that professions involving 
technology provide superior success for the whole 
society and that the service can be applied to every 
individual at economic levels. All organizations 
and individuals working within this framework are 
important for us. All individuals who take steps to 
ensure fair, respected, open, cheap and independent 
competition at the international level are our partners.

Our association has adhered to the principle of 
impartiality with this award event organized for the 
first time. As part of our mission, we encourage and 
support the efforts of marketing and communication 
professionals who contribute their talents to 
consumers, public service and institutions.

The awards given by the survey and the decision 
of the jury members will provide a recognition and 
appreciation to the winners. We support the work of all 
companies serving the telecommunications sector and 
wish them continued success in their work.

TUYAD AWARDS;

On the 20th anniversary of the establishment of our 
association, the results of the surveys conducted 

Our association, which supports innovation and excellence to deliver 
excellence to its members and the subsequent global brands in the 
world and in Turkey over the past 20 years, determined the bests in 
the sector with the survey it conducted in its 20th year.

Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, Türkiye ve Dünya’da, küresel 
markalar için yenilik ve mükemmelliği takip eden ve üyelerini 

mükemmelliğe ulaştırmak için destek olan derneğimiz 20. 
Yılında, sektörün enlerini gerçekleştirdiği anket ile belirledi.

TUYAD AWARDED THE MOST SUCCESSFUL MEMBER 
COMPANIES WHO HAVE A VOICE IN SATELLITE AND TELECOM 

SINCE 2000, IN THE 20TH YEAR OF ITS FOUNDATION
2000’DEN BERİ UYDU ve TELEKOMDA SÖZ SAHİBİ OLAN TUYAD KURULUŞUNUN     

20. YILINDA EN BAŞARILI FİRMALARI ÖDÜLLENDİRDİ
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göz önünde bulundurulmuş ve jüri üyelerimizce 
değerlendirilerek firmalarımıza ödülleri hazırlanmıştır. 
Uydu telekomünikasyon sektörünün en prestijli 
ödülleri hak eden firmalarımıza teşekkürümüz tamdır.

Yeni teknoloji, inovasyon gibi doğrudan başarı 
unsurları bu ödüllere layık görülmüştür.

Yeni nesil ekipmanları ile sektöre hizmet etmeye 
devam eden firmalarımız tespit edildi.  KA band 
uydu internet sistemlerinin elektronik aksamları ile 
de üretim ve AR-GE ödülleri ile hedeflere daha hızlı 
koşmaya yöneltti.

Uydu sistemleri ve alıcısından, TV’ye, kamera 
sistemlerinden kablo ve tüm aksesuar ürün 
gruplarına kalitenin toplum nezdinde farkındalığın 
geliştirmesine katkı sağlayan tüm markalarımız 
gururumuzdur.

Pay TV platformlarımız yurt dışı merkezli rakiplerine 
rağmen gelişmede büyük başarı göstermiştir.

Bu ödülle beraber ülkemizde var olmuş markaların 
hedeflerine daha hızlı ulaşacağına inancımız tamdır.

TUYAD 2020 ÖDÜLLERİ;

EN ÇOK BÜYÜYEN MARKA: BOTECH
EN YENİLİKÇİ MARKA: GESSAT
EN BİLİNEN MARKA: NEXT&NEXTSTAR
EN BİLİNEN IPTV MARKASI: REDLINE
EN ÇOK TEKNOLOJİ YATIRIMI YAPAN FİRMA:  
ATMACA
EN GENİŞ ÜRÜN GAMI SUNAN MARKA: 
GOLDMASTER
EN ÇOK PERFORMANS GÖSTEREN MARKA: NETA
EN ÇOK TEKNOLOJİ PROJESİ ÜRETEN MARKA: 
PROFEN
YILIN CEO’SU: MURAT ŞENGİZ (NETA)
EN İYİ MÜŞTERİ DENEYİMİ SUNAN MARKA: 
TURKCELL
EN İYİ İNTERNET TV SERVİSİ VEREN MARKA: TİVİBU
ÜRETİMDE EN ÇOK İNOVASYON GÖSTEREN MARKA:  
AMSTRAD
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE EN ÇOK ÖNEM VEREN 
MARKA: PROFİLO
EN ÇOK İSTİHDAM SAĞLAYAN MARKA: VESTEL
EN İYİ DİJİTAL PLATFORM MARKASI: D-SMART
EN KURUMSAL MARKA: DIGITURK
EN İYİ KOÇLUK VE MENTORLUK MARKASI: 
HEDEFKOÇ
EN GÜVENİLİR MARKA: SUNNY

among our sector companies were taken into 
consideration and awards were prepared for our 
companies by evaluating them by our jury members. 
We are completely grateful to our companies that 
deserve the most prestigious awards in the satellite 
telecommunication industry.

Direct success factors such as new technology and 
innovation have been deemed worthy of these awards.

Our companies that continue to serve the sector with 
their new generation equipment have been identified. 
With the electronic components of the KA band 
satellite internet systems, the production and R&D 
awards were directed towards achieving the targets 
faster.

All of our brands that contribute to the development 
of awareness in the society of quality in all accessory 
product groups such as satellite systems, satellite 
receivers, TV, camera systems, cable etc. are our pride.

Our PayTV platforms have shown great success in 
development despite their foreign-based competitors.

With this award, we fully believe that brands that have 
existed in our country will reach their goals faster.

TUYAD 2020 AWARDS;

THE MOST GROWING BRAND: BOTECH
MOST INNOVATIVE BRAND: GESSAT
MOST KNOWN BRAND: NEXT & NEXTSTAR
MOST KNOWN IPTV BRAND: REDLINE
THE BRAND WITH THE MOST TECHNOLOGY 
INVESTMENTS: ATMACA
THE BRAND OFFERING THE WIDEST RANGE OF 
PRODUCTS: GOLDMASTER
MOST PERFORMANCE BRAND: NETA
THE BRAND PRODUCING THE MOST TECHNOLOGY 
PROJECTS: PROFEN
CEO OF THE YEAR: MURAT ŞENGİZ  (NETA)
THE BRAND OFFERING THE BEST CUSTOMER 
EXPERIENCE: TURKCELL
BEST INTERNET TV SERVICE BRAND: TİVİBU
THE MOST INNOVATIVE BRAND IN PRODUCTION: 
AMSTRAD
THE BRAND ATTACHING THE MOST IMPORTANT ON 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: PROFILO
THE BRAND PROVIDING THE MOST EMPLOYMENT: 
VESTEL
BEST DIGITAL PLATFORM BRAND: D-SMART
MOST CORPORATE BRAND: DIGITURK
BEST COACHING AND MENTORING BRAND: 
HEDEFKOÇ
MOST RELIABLE BRAND: SUNNY
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JPC Connectivity
Chi-Hsien SUN

Yüksek hızlı optik alıcı-verici 
modülleri, kısa erişimli ağlardan 
uzun erişimli ağlara kadar değişen 
potansiyel uygulamaları açısından 
incelenir ve değerlendirilir. 25G 
optik alıcı-verici modülleri, 
sırasıyla uygun 5G ağları ve veri 
merkezi ara bağlantısıdır.

High speed optical transceiver 
modules are reviewed and 
evaluated in terms of their 

potential applications ranging 
from short-reach to long-reach 

networks. The 25G optical 
transceiver modules are suitable 

5G networks and data center 
interconnection, respectively.

Trend of 5G optics 
and beyond

5G Optik Trendi ve Ötesi

A
B
S
T
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GIRIŞ

Ana uygulama, 2010 yılından bu yana 1G ve 
10G optik modüllerden telekomünikasyon 
ve kurumsal ağlara doğru genişlemiştir. Veri 

merkezinde daha fazla 40G ve 100G optik modül 
uygulaması kullanılmaktadır. Ayrıca 100G ürünleri 
gibi yüksek hızlı ürünler 2018 yılından itibaren 40G 
uygulamasının yerini almıştır.

Sunucu yükseltmesi ve 5G baz istasyonu 
dağıtımıyla birlikte, 25G ürünleri 2020’den itibaren 
bazı uygulamalarda kullanılmaya başlandı. 
SR ve LR serisi ürünler veri merkezlerinde ve 
telekomünikasyonda büyük kullanım olsa da, 10G 
optik modüllere yönelik talepler hala güçlüdür.

4G ve 5G mobil ağlar arasındaki temel fark, 
çekirdek evrimleşmiş paket çekirdeğinin (EPÇ) ana 
taşıyıcıya taşınması ve çoklu erişim uç bilgi işlem 
(ÇUB) işlevinin eklenmiş olmasıdır. Daha fazla 
ayrıntı Şekil 1’de gösterilmiştir. Önden mesafeli 
BBU, dağıtılmış birim (DB) ve merkezi birim (MB) 
olarak ayrılmıştır. Yukarıdaki ağ mimarisi, düşük 
gecikmeli sanallaştırma ve dilimleme gibi 5G ağ 
özelliklerine ulaşabilir. Başlangıç 5G ağları için, 
operatör bazı işletmelerde ve büyük ölçekli spor 
etkinliklerinde demo yaşayacaktır. 5G’nin daha 

INTRODUCTION

The main application has expanded 
from 1G and 10G optical modules to 
telecommunications and enterprise 

networks since 2010. There are more applications 
of 40G and 100G optical modules are used in data 
center. Moreover, high-speed products such as 
100G products are replacing 40G application from 
2018. 

With the server upgrade and 5G base station 
deployment, 25G products have be deployed in 
some applications from 2020. The demands for 
10G optical modules are still strong, whether SR 
and LR series products are huge usage in data 
centers and telecommunications.

The main difference between 4G and 5G mobile 
networks is that the core evolved packet core 
(EPC) is moved to backhaul and the multi-
access edge computing (MEC) function is added. 
The more detail as shown in Fig. 1. Front-haul 
BBU is separated into distributed unit (DU) 
and centralized unit (CU). The above network 
architecture can achieve 5G network features such 
as low latency virtualization and slicing. For the 
beginning 5G networks, operator will live demo in 
some of enterprises and large-scale sports events. 

Şekil 1: 4G ve 5G Mobil Ağ
Fig. 1: 4G VS. 5G Mobile Networking 

P2P
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yüksek frekansı kullanması nedeniyle, kapsama 
alanı 4G baz istasyonlarından daha küçüktür. 
Bu nedenle 5G baz istasyonlarının sayısı 4G baz 
istasyonlarından kat kat fazla olmalıdır. 4G bant 
genişliği 20MHz, 5G bant genişliği 100MHz ve 
200MHz’dir.

Gelişen ortak genel radyo arayüzü (eCPRI) 
spesifikasyonuna göre, 100 MHz’lik bant genişliği 
iletim için altı adet 25G optik modül gerektirecektir. 
200MHz’lik bant genişliği, iletim için on iki adet 
25G optik modül gerektirecektir. Şu anda, fiber 
kaynakların etkin kullanımı anahtar olacaktır. 
Sağdaki resim, noktadan noktaya temsilidir. Her 
aktif anten biriminin (AAB), iletimi yapmak için 
kendi fiber kablosu vardır. Fiber kaynaklardan 
tasarruf etmek için WDM, 5G ağında kullanılabilir 
ve farklı dalga boylarındaki sinyalleri optik iletim 
için birleştirebilir. Daha fazla ayrıntı Şekil 2’de 
gösterilmektedir. 

SONUÇ

Telekomünikasyon optik alıcı-verici modülü 
çalışma sıcaklığı -40 ~ 85’dir, bu nedenle TO paketi 
katı ortam için daha uygundur.

Due to 5G use the higher frequency, the coverage 
area is smaller than that of 4G base stations. 
Therefore, the number of 5G base stations should 
be many times more than 4G base stations. 4G 
bandwidth is 20MHz, 5G bandwidth is 100MHz 
and 200MHz. According to the evolved common 
public radio interface (eCPRI) specification, the 
bandwidth of 100MHz will require six 25G optical 
modules for transmission. The bandwidth of 
200MHz will require twelve 25G optical modules 
for transmission. At this time, the effective use 
of fiber resources will be the key. The picture on 
the right is the representation of point to point. 
Each active antenna unit (AAU) has their own fiber 
cable to do the transmission. In order to save 
fiber resources, WDM can used in 5G network 
and combine signals of different wavelengths for 
optical transmission. The more detail as shown in 
Fig. 2. 

CONCLUSIONS

Telecommunications optical transceiver module 
working temperature are -40~85, so TO package 
is more suitable for the strict environment. 

Şekil 2: WDM teknolojisi, optik fiber kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilir.
Fig. 2: WDM technology can effectively use optical fiber resources.
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A           s the mobile network continues 
to evolve in terms of technology, 
services and outreach, mobile 

network operators need to adapt their 
cellular backhaul (CBH) solutions to 
these changing requirements. With the 
proliferation of data and the need for 
ubiquitous coverage, the backhauling 
requirements are expanding fast, and 
the advantage of satellite backhauling 
is being recognized and therefore 
adopted more widely. User experience 
is particularly critical for rich media and 
broadband services and has become a 
key differentiator with the adoption of 
4G and 5G networks. 

Gilat is recognized as the industry 
leader in CBH over satellite, reaching 
44% market-share in modem 
shipments, according to a report by 
industry analyst NSR, 2020. As such, 
Gilat is fully engaged in the evolving 
5G ecosystem and has proven multiple 
times that its current technology is 
ready to support the 5G experience. 
PR Reference: Gilat Successfully 
Demonstrates Carrying 5G Traffic 
with Outstanding Performance 
over Thaicom’s GEO HTS Satellite. 
In addition, Gilat recently launched 
its next generation VSATs, in further 
support of the 5G architecture. PR 
Reference: Gilat Launches Next 
Generation VSAT Family Supporting 5G 
Networks and LEO/MEO Constellations

Satellite communication is essential 
to materialize the 5G vision and is an 
essential enabler to provide the scale 
and scope for connectivity everywhere. 
5G adoption is expected initially in 
the cities, which will drive additional 
4G over satellite deployments into 
suburban and rural areas, where 
terrestrial coverage is less feasible. At 
a second stage, 5G deployment over 
satellite will spread to rural areas, 
as well, answering the promise of 
universal coverage and closing the 
digital divide.

Mobil ağ, teknoloji, hizmetler 
ve erişim açısından 
gelişmeye devam ederken, 

mobil ağ operatörlerinin hücresel 
ana taşıyıcı (HAT) çözümlerini bu 
değişen gereksinimlere uyarlamaları 
gerekir. Verilerin çoğalması ve her 
yerde bulunan kapsama ihtiyacı ile 
birlikte, ana taşıyıcı gereksinimleri 
hızla artmakta ve uydu ana taşıma 
avantajı tanınmakta ve bu nedenle 
daha geniş çapta benimsenmektedir. 
Kullanıcı deneyimi, zengin medya ve 
geniş bant hizmetleri için özellikle 
kritiktir ve 4G ve 5G ağlarının 
benimsenmesiyle önemli bir 
farklılaştırıcı haline gelmiştir. 

Gilat, uydu üzerinden HAT’ta 
endüstri lideri olarak tanınmakta 
ve modem sevkiyatlarında %44 
pazar payına ulaşarak HAT’ta uydu 
üzerinden endüstri lideri olarak 
tanınmaktadır. Gilat, gelişen 5G 
ekosistemiyle tamamen bağlanmıştır 
ve mevcut teknolojisinin 5G 
deneyimini desteklemeye hazır 
olduğunu defalarca kanıtlamıştır. 
HR Referans: Gilat, Thaicom’un 
GEO HTS Uydusu Üzerinden Üstün 
Performansla 5G Trafik Taşımasını 
Başarıyla Göstermiştir. Ayrıca Gilat, 
5G mimarisini daha çok desteklemek 
için yakın zamanda yeni nesil 
VSAT’larını da piyasaya sürmüştür.

Uydu iletişimi 5G vizyonunu 
gerçekleştirmek için çok önemlidir 
ve her yerde bağlanılabilirliğin ölçek 
ve kapsamını sağlamak için temel 
bir sağlayıcıdır. Başlangıçta, karasal 
kapsama alanının daha az mümkün 
olduğu banliyö ve kırsal alanlara 
uydu üzerinden ek 4G dağıtımları 
sağlayacak olan şehirlerde 5G’nin 
uyum sağlaması bekleniyor. 
İkinci aşamada, uydu üzerinden 
5G dağıtımı kırsal alanlara da 
yayılacak, evrensel kapsama vaadine 
cevap verecek ve dijital uçurum 
kapatılacaktır.

Gilat Satellite Networks
Doreet OREN

Satellite Cellular Backhauling Enabling 
4G/5G Adoption

4G / 5G Uyumunu Etkinleştiren Uydu Hücresel Ana Taşıması

ADVERTORIAL
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Uydular genellikle görevlerine 
göre sınıflandırılmaktadır. 
Ancak son 30 yıl içinde 

gelişmeler, kısa zamanda düşük 
maliyetle üretilebilen ve ekonomik 
uzaya gönderme seçeneği olan 
kompakt sistemlere olan ilgiyi 
arttırmıştır. Bu nedenle, ağırlığı 
1000 kg altında ve ikincil kargo 
olarak uzaya gönderilebilecek 
uydular için “küçük uydu” terimi 
kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde  uydu bileşenleri 
teknolojilerindeki ilerlemeler ve 
birlikte fırlatma seçeneklerinin 
bulunması mini (500 kg altı), 
mikro (100 kg altı), nano (10 

Satellites are generally 
categorized according to 
their missions. However, 

in the last 30 years, there has 
been a trend in building low cost 
compact systems in shorter 
periods of time with economical 
space transport options. So, the 
term “small satellite” has been 
used to refer satellites under 
1000 kg which are to be sent 
to the outer space usually as 
a secondary cargo. Today, the 
technological improvements 
in satellite components and 
availability of rideshare launch 
services made it possible to 

TUSAŞ Uzay Sistemleri
Turkish Aerospace Space Systems

Devrim KÖSEOĞLU

Small Satellites and             
New Space Applications
Küçük Uydular ve Yeni Uzay Uygulamaları
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kg altı), ve pico (1 kg altı) uydular gibi daha küçük 
boyutlu sistemlerin kabul edilebilir görev performası 
sağlayacak şekilde geliştirilmesine olanak sağlamıştır. 

Küçük boyutlu uydu sistemleri çok sayıda uydunun 
kullanıldığı uydu takımları ya da kümeleri ile küresel 
kaplama alanının ya da etkinliğin artırılması amacıyla 
gönderilmesinin önünü açmıştır. Şu anda yörünge 
görev yapan seyrüsefer, iletişim ve yer gözlem takım 
uyduları bulunmaktadır. 

Son 10 yıl içinde mikro-uydu ve ilgili fırlatma 
teknoloji programları açıklayan kuruluşlar olmuştur. 
Örneğin, tüm dünya yüzeyini kapsayabilen ve günlük 
görüntüleri tarım, ormancılık, haritalama, şehir ve 
bölge planlama, acil durum yönetimi, savunma 
ve haber alma amaçlı kullanılan yer gözlem takım 
uydular bulunmaktadır. Bir başka küçük uydu 
uygulaması ise küresel geniş bantlı internet servisi 
sağlamak için geliştirilen takım uydulardır. 

develop even smaller sized systems such 
as mini (under 500 kg), micro (under 100 
kg), nano (under 10 kg), and pico (under 
1 kg) satellites with sufficient mission 
performance. 

Small sized satellite systems triggered 
the idea of employing a large number of 
satellites as a satellite constellation or 
cluster to increase the global coverage 
or effectiveness. There are navigational, 
communications and Earth observation 
satellite constellations currently active in 
orbit.

In the last decade, several organizations 
announced their micro-satellite and related 
launch technology programs. For example, 
there are Earth observation satellites 
currently deployed as a constellation 
covering the whole Earth’s surface 
providing daily imaging for agriculture, 
forestry, mapping, city and urban planning, 
emergency management, defense and 
intelligence. There are also small satellite 
constellations for the global broadband 
satellite internet services.



18 DİJİTAL YAŞAM

ARTICLE

The first space race was a competition between the US and the 
Soviet Union for national prestige and military advantage. The 
space race, which started with the Soviet Union sending the 
first satellite into space in 1957 and sending the first human 
to space in 1961 and ending with the United States landing 
the first human on the Moon in 1969, was in a sense a war of 
capitalism against communism. Today, space exploration and 
work, known as the “New Space Race,” has reached a much 
more advanced level than the US and Soviet Union space race 
in the 1960s. 

Of course, the geopolitical 
dynamic is very different today. 
Nowadays, NASA is assigning 

space missions to private companies, 
and other countries, especially China, 
India, and Japan, are participating in 
the space race.

New technologies increase the 
capabilities of launch vehicles 
and satellites while reducing their 
costs. This situation allows not 
only developed countries but also 
developing countries to enter a 
new sector without forcing their 
economies. Today, countries’ interest 
in space exploration focuses more on 
economic opportunities. Monitoring 
natural resources through ground 
observations, making agriculture and 
mining more efficient, minimizing 

İlk uzay yarışı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında ulusal 
prestij ve askeri avantaj için yapılan bir yarışmaydı. Sovyetler 

Birliği’nin 1957 yılında ilk uyduyu ve 1961 yılında ilk insanı 
uzaya göndermesiyle başlayan ve ABD’nin 1969 yılında ilk 

insanı Ay’a indirmesiyle nihayete eren uzay yarışı, bir anlamda 
kapitalizmin komünizme karşı verdiği bir savaştı. Bugün 

ise “Yeni Uzay Yarışı” olarak tabir edilen uzay araştırmaları 
ve çalışmaları, 1960’lardaki ABD ve Sovyetler Birliği uzay 

yarışından çok daha ileri bir seviyeye ulaştı.

Elbette jeopolitik dinamik bugün 
çok farklı; Şimdilerde ABD Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 

özel şirketlere uzay görevleri veriyor 
ve özellikle Çin, Hindistan ve Japonya 
gibi diğer ülkeler uzay yarışına 
katılıyorlar.

Yeni teknolojiler fırlatma araçları ve 
uyduların yeteneklerini arttırırken, 
maliyetlerini de düşürmekte. Bu 
durum sadece gelişmiş ülkelerin 
değil, gelişmekte olan ülkelerin 
de ekonomilerini zorlamadan yeni 
bir sektöre giriş yapabilmelerine 
imkân veriyor. Bugün ülkelerin uzay 
araştırmalarına duyduğu ilgi daha 
çok ekonomik fırsatlara odaklanıyor; 
yer gözlemleri sayesinde doğal 
kaynakların izlenmesi, tarım ve 
madenciliğin daha verimli yapılması, 

SPACE RACES

Profen
Cem ODAMAN
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atmosferik ve çevresel olayların önceden tahmin 
edilerek olası afetlerdeki kayıpların en aza 
indirilmesi bu fırsatlara örnek olarak verilebilir. 
Bunların bir adım daha ilerisinde ise Ay, Mars veya 
yakındaki asteroitlerden nadir elementler çıkarma 
olasılığı gibi uzay keşiflerinin sağlayabileceği 
ekonomik fırsatlar birçok ülke için umut verici 
hedefler olmaya devam ediyor. 

Uzay ekonomisinin potansiyel fırsatları çok sayıda 
ülkeyi ulusal uzay programlarını geliştirmeye motive 
etmekte. Son 10 yılda aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 13 ülkede uzay ajansı kuruldu. Uzay 
Ajansları fırlatma sektöründen, yeryüzü gözlem 
ve iletişim uydularına ve derin uzay çalışmalarına 
kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösterebiliyorlar. 
Ülkemizdeki uzay çalışmalarını koordine edecek 
kurum olan Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması 
ve milli uzay programı geliştirme çalışmalarına 
başlaması, büyük önem taşıyor.

Uzay alanında sanayi kümelenmesi ile entegre 
çalışmalar yürütülerek, yerli ve yabancı yatırımcılara 
ev sahipliği yapacak bir “uzay teknoloji geliştirme 
bölgesi” kurulacak olması ve uzay alanında etkin ve 
yetkin insan kaynağı geliştirilmesinin planlanması 
ülkemiz adına çok önemli.

Ülke olarak son yıllarda pek çok endüstri kolunda 
yerli ve milli ürün algısını yerleştirmeyi başardık. 
Uzay alanında da yerli ve millilik konusunda aynı 
kararlılığı gösteriyoruz. Yurt dışından yapılan satın 
almaların kademeli olarak azaldığını ve yerlilik 
oranının arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak yerli 
sanayimizin teknoloji hazırlık seviyeleri de artıyor.

Uydu Sistemleri Test ve Entegrasyon Merkezi’nin 
faaliyete geçmesi ile ülke olarak önemli bir kabiliyete 
ulaştık. Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan bu 

losses in possible disasters by predicting 
atmospheric and environmental events are 
examples of these opportunities. One step further, 
the economic opportunities that space exploration 
can provide remain promising targets for many 
countries, such as the possibility of extracting rare 
elements from the Moon, Mars or nearby asteroids.

The potential opportunities of the space economy 
motivate many countries to develop national space 
programs. In the last 10 years, the space agency 
was established in 13 countries, including Turkey. 
Space Agencies can operate in many different 
areas such as the launch sector, earth observation, 
communication satellites and deep space studies. 
The establishment of Turkey Space Agency will 
coordinate the work of space in our country and 
to begin the development of the national space 
program is a very important development.

It is very important on behalf of our country that 
a “space technology development zone” will be 
established to host domestic and foreign investors 
by carrying out studies in integration with the 
industrial cluster in the field of space and planning 
to develop effective and competent human 
resources in the field of space.

As a country, we have succeeded in establishing 
the perception of domestic and national products 
in many industries in recent years. In the field 
of space, we show the same determination for 
indigenous and nationality. We see that imports are 
gradually decreasing and the rate of localization has 
increased. Accordingly, the technology readiness 
levels of our domestic industry are also increasing.

With the activation of the Satellite Systems 
Test and Integration Center, we have gained an 
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tesis sayesinde, Türkiye, uzay sistemleri montajı, 
entegrasyonu ve test hizmetleri alanında 
uluslararası oyuncu konumuna geldi.

Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi ise temel olarak fırlatma 
teknolojilerine odaklanıyor. Alçak yer yörüngesine 
uydu yerleştirme kabiliyetine sahip ülkeler arasına 
girmek stratejik olarak büyük önem arz ediyor.

Uydu endüstrisinde son yıllarda önemli değişimler 
yaşanıyor. Yer senkron (GEO) uyduların yanında, 
alçak irtifa yörüngesinde (LEO) görev yapan küçük 
uyduların önemi hızla artıyor. Küçük uydular 
genel anlamda gözlem ve iletişim amaçlarıyla 
kullanılıyor. İnsanlık bugün iklim değişikliğinin 
etkileri ve tükenen doğal kaynakların idamesi dahil 
olmak üzere bir dizi ortak sorunla karşı karşıyadır. 
Bu zorlukların üstesinden gelmeye yönelik 
uluslararası çabalar içerisinde, doğal kaynakları 
izlemek ve yönetmek için yenilikçi çözümler 
sunan, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel kalkınma 
girişimlerini geliştiren, ormanların ve değerli 
biyolojik çeşitlilik habitatlarının korunmasını 
kolaylaştıran gözlem amaçlı küçük uyduların 
kullanımı önemini artırmaktadır.

Diğer taraftan modern bilgi ve iletişim 
teknolojisine erişimi olan ile erişimi olmayan veya 
erişimi kısıtlı olan bölgeler arasındaki boşluğu 
ifade eden “sayısal uçurum”un kapatılması 
yönünde devletlerin büyük uğraşlar verdiğini 
görüyoruz. Tipik olarak şehirler ve kırsal bölgeler 
arasında, sosyoekonomik gruplar arasında veya 
endüstriyel olarak daha fazla ve daha az gelişmiş 

important capability as a country. Turkey has 
become an international player in space systems 
assembly, integration and testing services in the 
area, thanks to these plants in the few countries 
in the world.

Satellite Launch, Space Systems and Advanced 
Technologies Research Center mainly focuses 
on launch technologies. It is strategically very 
important to be among the countries that have 
the ability to place satellites in low ground orbit.

There have been significant changes in the 
satellite industry in recent years. In addition 
to geosynchronous (GEO) satellites, the 
importance of small satellites operating in low 
altitude orbit (LEO) is rapidly increasing. Small 
satellites are generally used for observation 
and communication purposes. Humanity faces 
a number of common problems, including the 
effects of climate change and the maintenance 
of depleted natural resources. In international 
efforts to overcome these challenges, the use 
of small observational satellites, which offer 
innovative solutions to monitor and manage 
natural resources, develop sustainable urban and 
regional development initiatives, and facilitate the 
conservation of forests and valuable biodiversity 
habitats, is increasing its importance.

On the other hand, we see that the states are 
making great efforts to close the “digital divide”, 
which refers to the gap between the regions 
that have access to modern information and 
communication technology and the regions that 
do not have access or have limited access. The 
biggest obstacle to reducing the digital divide 
that we typically encounter between cities and 
rural areas, between socioeconomic groups, or 
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ülkeler arasında rastladığımız sayısal uçurumun 
azaltılmasının önündeki en büyük engel, karasal 
ağların ilk yatırım maliyetinin çok yüksek oluşudur. 
SpaceX (Starlink), Amazon (Project Kuiper), 
Oneweb, Telesat (Lightspeed) gibi firmaların 
isimleri, uydu hizmetleri alanında yatırımlarıyla 
sıkça gündeme gelmekte. Bunların ortak özellikleri 
ise çok sayıda küçük uyduyla dünyayı bir battaniye 
gibi kuşatarak, yeryüzünün her noktasına düşük 
maliyetli veri bağlantısı ve Internet erişimi 
hizmetini sunmayı amaçlamış olması. Özellikle 
2019 yılından itibaren küçük uydulardan 
yüzlercesi alçak irtifa yörüngesine yerleştirilmeye 
başlanmıştır. Literatürde mega takım uydular 
(Mega Constellation) şeklinde tanımlanan bu 
yöntem, yeni bir uzay mimarisine yol açıyor.

Uzay kesimindeki tüm bu gelişmelere paralel 
olarak yer kesiminde bulunan uydu yer istasyonu 
ve son kullanıcı terminali teknolojilerinde eş 
değer gelişmelerin sağlanması gerekmekte. 
Alçak irtifa uydularının, yer senkron uyduları 
gibi yerdeki bir noktaya göre sabit durmadıkları 
için, hareketli anten sistemleri ile takip edilmesi 
gerekiyor. Gözlem uydularının uzaydan topladığı 
veriyi mutlaka bir uydu yer istasyonuna indirmesi 
gerektiği gibi, geniş bant Internet hizmeti verecek 
olan mega takım uydularının da aynı şekilde 
farklı bölgelerde birden fazla uydu yer istasyonu 
(gateway) ile iletişim içerisinde bulunması 
gerekiyor. Profen olarak bu alanda küresel pazarda 
ciddi bir eksikliğin olduğunu görerek Ar-Ge 
faaliyetlerimiz arasına farklı çaplarda karbon fiber 
reflektöre sahip, hassas uydu takibi yapabilen 
hareketli anten sistemi geliştirme projelerini 
ekledik. İki eksen (X ve Y) için hareket sınırları ±90 
derece olan hareket sistemi ile 4 m çapa kadar 

industrially more and less developed countries, is 
the very high initial investment cost of terrestrial 
networks. Names of companies such as SpaceX 
(Starlink), Amazon (Project Kuiper), Oneweb, 
Telesat (Lightspeed) are frequently brought to 
the agenda with their investments in satellite 
services. Their common feature is that they aim 
to provide low-cost data connectivity and Internet 
access services to every corner of the earth by 
surrounding the world like a blanket with a large 
number of small satellites. Especially since 2019, 
hundreds of small satellites have begun to be 
placed in low-altitude orbit. This method, defined 
as mega constellations in the literature, leads to a 
new space architecture.

Simultaneously with all these developments in 
the space sector, equivalent developments should 
be achieved in the satellite ground station and 
end-user terminal technologies on the ground. 
Low altitude satellites need to be tracked with 
mobile antenna systems, since they do not stand 
still with respect to a point on the ground like 
earth synchronous satellites. Just as observation 
satellites must download the data they collect 
from space to a satellite earth station, mega 
constellation satellites that will provide broadband 
Internet service must also communicate with more 
than one gateway in different regions. As Profen, 
we realized that there is a serious deficiency in 
the global market in this field and added mobile 
antenna system development projects with 
carbon fiber reflectors of different diameters, 
capable of accurate satellite tracking, among our 
R&D activities. We have come a long way in the 
development of carbon fiber reflector antennas 
up to 4 m diameter with a movement system 
with ± 90 degrees movement limits for two axes. 
The development of an antenna control unit that 
can track satellites moving in accordance with 
Newton’s laws in order to stay in orbit with 0.1 
degree precision is also included in this project. 
Thus, we will be able to produce and market the 
satellite ground station with X-Y pedestal type 
antenna motion system for satellite services 
serving as Ka-band in civil and military platforms.

Again, we saw the industry move from C to Ku 
and from Ku to Ka. The transition to Ka-band 
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is expected to ease the pressure on current 
bandwidth demand. It is time to evaluate the 
potential lying in other bands that could help 
support the growing demand for applications 
that require high throughput in the future. 
Satellite operators plan to use very high 
frequencies to increase Mbps / MHz efficiency. 
As a result of the studies, it is aimed to have 
more bandwidth for Ka-band users and to 
reduce the number of ground stations by 
transferring the connections between ground 
stations and satellites to the Q/V band covering 
higher frequencies instead of Ka-band. All 
these developments are predicted to reduce the 
cost per bit. The work done initially for ground 
synchronous satellite ground stations will 
later become feasible for low and mid-altitude 
satellites. As Profen, we have implemented 
another R&D project for satellite earth stations 
and started the design studies of the antenna 
system that can provide communication in Q/V 
band with a diameter of 10M.

We have been continuing our R&D activities 
for more than ten years. Our R&D journey, 
which started with a small team in 2009, 
continues today with more than seventy 
research staff in our R&D Center located 
in Famas Plaza. With our work in this field, 
we aim to be a part of the satellite-space 
ecosystem and to become one of the few 
players in the global market with the antenna 
systems we produce with domestic facilities.

karbon fiber reflektör antenlerin geliştirilmesi 
üzerinde ciddi yol kat ettik. Bu proje dahilinde 
yörüngede kalabilmek için Newton yasaları 
doğrultusunda hareket eden uyduların takibini 
0,1 derece hassasiyetle yapabilen anten kontrol 
biriminin geliştirilmesi de bulunuyor. Böylece 
sivil ve askeri platformlarda Ka-band olarak 
hizmet veren uydu servisleri için X-Y kaide 
tipi anten hareket sistemine sahip uydu yer 
istasyonunu üretiyor ve pazara sunabiliyor 
olacağız.

Yine, endüstrinin C’den Ku’ya ve Ku’dan 
Ka’ya geçtiğini gördük. Ka-band’a geçişin, 
mevcut bant genişliği talebi üzerindeki baskıyı 
hafifletmesi bekleniyor. Gelecekte yüksek veri 
akış hızı gerektiren uygulamalara yönelik artan 
talebi desteklemeye yardımcı olabilecek diğer 
bantlarda yatan potansiyeli değerlendirme 
zamanı geldi. Uydu operatörleri Mbps/MHz 
verimliliğini artırmak için çok yüksek frekansları 
kullanmayı planlıyor. Çalışmalar neticesinde, yer 
istasyonları ve uydular arasındaki bağlantıların 
Ka-band yerine daha yüksek frekansları 
kapsayan Q/V bandına alınması ile Ka-band 
kullanıcılarının daha fazla bant genişliğine sahip 
olması ve yer istasyon sayılarının düşürülmesi 
amaçlanmakta. Tüm bu gelişmelerin bit 
başına düşen maliyeti azaltacağı öngörülüyor. 
Başlangıçta yer senkron (GEO) uydu yer 
istasyonları için yapılan çalışmalar, daha sonra 
alçak ve orta irtifa (LEO ve MEO) uydular için 
de gerçekleştirilebilir hale gelecektir. Biz de 

Profen olarak uydu yer istasyonlarına 
ilişkin ayrı bir Ar-Ge projesini daha 
hayata geçirdik ve 10M çapında Q/V 
band’ta iletişim sağlayabilecek anten 
sisteminin tasarım çalışmalarına 
başladık. 

Ar-Ge faaliyetlerimizi on yılı aşkın bir 
süredir aralıksız sürdürüyoruz. 2009 
yılında küçük bir ekiple başlayan 
Ar-Ge yolculuğumuz, bugün Famas 
Plazada yer alan Ar-Ge Merkezimizde 
yetmişin üzerinde araştırmacı 
personel ile devam etmekte. Bu 
alandaki çalışmalarımızla uydu-uzay 
ekosisteminin bir parçası olmaya ve 
yerli imkanlarla ürettiğimiz anten 
sistemleri ile küresel pazarda sayılı 
oyuncular arasına girmeyi hedefliyoruz.
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VSat
Adem SERTTAŞ

Benzin istasyonları, araç 
muayene istasyonları, 
alışveriş mağazaları buralarda 

ise back-up (yedekleme) olarak 
kullanmaktadırlar.

Uydu İnternet sistemleri deniz 
seyahatleri ve taşımacılıkta yük 
gemileri denizlerde C-Band, Ku-
Band ve Ka-Band üzerinden internet 
hizmetleri almaktadırlar. 

Ulusal ve yerel radyo ile 
televizyon kanalları canlı yayın 
araçlarında ve yayın merkezlerinde 
kullanmaktadırlar.

Uydu İnternet sistemlerinde 
Voip telefon ses hizmetleri de 
verilmektedir.

Evlerimizde ve iş yerlerimizde 
kullandığımız karasal internet 
sistemlerinde ortalama 20 ms ping 
süresi vardır.

Uydu İnternet sistemlerinde ise uydu 
anteni yaklaşık 36.000 km uzaydaki 

They are used as backups in gas 
stations, vehicle inspection 
stations and shopping stores.

Satellite internet systems receive 
internet services over C-Band, Ku-
Band and Ka-Band in sea voyages 
and transportation, cargo ships and 
seas.

National and local radio and 
television channels are used in live 
broadcast vehicles and broadcast 
centers.

Voip telephone voice services are also 
provided in satellite internet systems.

There is an average ping time of 20 
ms in terrestrial internet systems 
that we use in our homes and 
workplaces.

In satellite internet systems, since 
the satellite antenna provides 
internet service from the satellite in 
space at a distance of about 36,000 
km, it has an average ping time of 

Uydu İnternet Sistemleri özellikle İnternet alt 
yapısı olmayan maden ocakları, mermer ocakları, 
hayvan çiftlikleri, rüzgâr enerji santralleri, güneş 

enerji santralleri, hidroelektrik santralleri ve doğa 
evlerinde kullanılmaktadır.

Satellite internet systems are especially used in 
mines without internet infrastructure, marble 
quarries, animal farms, wind power plants, 
solar power plants, hydro power plants and 
nature houses.

Uydu İnternet Sistemleri

Satellite
Internet Systems
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uydudan internet hizmeti sağladığından dolayı 
ortalama 650 ms ping süresi vardır, bu nedenle 
uydu internet sistemlerinde online oyun oynamak 
sıkıntılıdır.

Uydu İnternet sistemleri uzun yıllar mobil ağlardan 
ve karasal alt yapılardan bağımsız teknoloji olarak 
hizmetler vermiştir. 

Yeni nesil 5G altyapısına uygun hazırlanan yeni 
iletişim uyduları mobil iletişimlerinin bir parçası 
olmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil alçak yörünge uyduları, yakın gelecekte 
uzaydan yeryüzündeki mobil cihazlara aktarılan 
sinyallerle, karasal 5G altyapılarını desteklemeye 
başlayacaktır.

Yeni nesil Alçak yörünge uyduları yerden 1600 km 
ile 2000 km yükseklikte hizmetler verebileceğinden 
dolayı karasal altyapısı olmayan bölgelerde, 
şehirlerarası seyahat eden taşıtlar, denizlerdeki 
gemiler, havadaki uçaklar kesintisiz kablosuz 
haberleşme hizmetleri alabileceklerdir.

650 ms. Therefore, it is difficult to play online 
games on satellite internet systems.

For many years, satellite internet systems have 
served as a technology independent of mobile 
networks and terrestrial infrastructures.

New communication satellites prepared 
in accordance with the new generation 
5G infrastructure will be a part of mobile 
communications.

New generation low-orbit satellites will begin to 
support terrestrial 5G infrastructures with signals 
transferred from space to mobile devices on the 
ground in the near future.

The new generation low-orbit satellites will be 
able to serve at altitudes of 1600 km to 2000 km 
from the ground. In this way, in regions without 
terrestrial infrastructure, intercity traveling 
vehicles, ships in the sea and aircraft in the air 
will be able to receive uninterrupted wireless 
communication services.
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Size of the 2020 Global Space Economy, including satellite production, 
launching, ground hardware and services, is 366 Billion Dollar. Size 

of the Satellite Communication within the total amount is 123 Billion 
Dollar, constituting 1/3 of the total 2020 global space economy.

2020 Küresel Uzay Ekonomisi, uydu imalatı, fırlatma, yer donanımları 
ve hizmetler dâhil olmak üzere 366 milyar dolarlık bir büyüklüğe 

sahiptir. Uydu haberleşme hizmetleri ise bu büyük pastanın yaklaşık 
3’te 1’ni, 123 milyar dolarlık kısmını oluşturmaktadır.

Ülkemizde ise uydu haberleşme hizmeti 
gelirleri 2019 rakamlarıyla yaklaşık 
637 milyon TL, yani 108 milyon dolar 

seviyesindedir. Uydu hizmetlerinde, dünya 
ile benzer bir oranı yakalayabilmemiz için, 
Türkiye’de uydu haberleşme hizmetlerinin en 
az 10 kat büyümesi gerekmektedir. Türkiye 
uydu haberleşme hizmetleri büyüklüğünün 
artması, hem ülke ekonomimizi hem 
de elektronik haberleşme sektörümüzü 
geliştirecek ve kalkınmamıza büyük katkı 
sağlayacaktır.

Son 20 yılda uydu teknolojisi çok gelişmiş, 
bant genişliği talebi artmış ve şirketler 
tarafından bağlantıdan kar elde etmek için 
yaratıcı iş modelleri geliştirilmiştir. Dahası, hem 
teknoloji şirketlerinin hem de yatırımcıların 
yatırım yapmak için çok daha büyük sermaye 
imkânları bulunmaktadır, bu da bu projeleri 
finanse etmeyi mümkün kılmaktadır. SpaceX, 
Amazon, OneWeb gibi şirketler dünya 
genelinde genişbant internet hizmeti sunmak 
için binlerce uydudan oluşan ağlar kurmayı 
planlayan şirketlerden yalnızca bir kaçıdır. 
Geleneksel uydu internet hizmetleri yerine 
geçmesi planlanan bu projeler ile maliyetleri 
ucuz ve gecikme süreleri düşük LEO uyduların 
kullanılmasını amaçlamaktadır.

In Turkey, 2019 satellite communication 
market size is 607 Million TL/108 Million 
Dollar. In order to catch up with global level 

in satellite services, Turkish satellite services 
market size has to grow ten times at least. 
Increase in Turkish satellite service market 
size will improve both Turkish economy and 
electronic communication market and also will 
contribute to the overall development of our 
country.

Current regulation should be updated 
according to new generation satellite projects, 
local and global satellite market condition 
and goals. TÜRKSAT has a critical role in 
development of the sector. So, TÜRKSAT 
should be named as a company having 
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Special Market Power (SMP) and position 
of TÜRKSAT at communication sector 
should be revised. TÜRKSAT, as a public 
corporation, should be established as 
a company building up local satellite 
communication services, improving 
ecosystem and growth of the market.

Today, while satellite broadband solutions 
became more and more global, Turkish 
national action plan should be updated 
according to this development and 
should be open to global cooperation 
considering the national security. 
Initiating a working immediately, leaded 
by especially Ministry of Transportation 
and Infrastructure, also Information 
Technology and Communication Authority 
(ICTA/BTK), Turkish Space Agency, Digital 
Transformation Office and Investment 
Office of Turkish presidency and other 
sector agents in order to have a remarkable 
share in global market, has a critical role.

In order to reach additional information, 
please visit the TELKODER’s recently 
published Report “Türkiye’de Uydu 
Haberleşme Hizmetleri - Küresel Uydu 
Hizmetleri Pazarında Nasıl Yer Alabiliriz?” 
(telkoder.org.tr).

Covid-19 salgını ile birlikte sıkıntı yaşayan şirketler 
olmuştur. Bunlardan bir tanesi de OneWeb’dir. Bir 
nakit kriziyle karşı karşıya kalmış ve 27 Mart 2020 
tarihinde ABD’nin New York’un Güney Bölgesi İflas 
Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunmuştur. İflas 
başvurusu sırasında şirket, 531 olan çalışan sayısını 
74’e düşürmüştür. 3 Temmuz 2020 tarihinde Birleşik 
Krallık İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı 
(Department for Business, Energy & Industrial 
Strategy), Hindistan’ın Bharti Global şirketi aracılığıyla 
OneWeb’in 400 milyon £ (500 milyon $) değerinde %45 
hissesini satın aldığını açıklamıştır.

OneWeb örneğinden hareketle, Türkiye’de benzer bir 
yöntemle, Uydu Haberleşme Hizmetlerinde bölgesel 
ve hatta küresel bir oyuncu haline gelebilmek için 
uluslararası uydu projelerinde yer alabilir. Bu şekilde 
TÜRKSAT ve TÜRKSAT ile çalışan Uydu Haberleşme 
Hizmetleri veren şirketlerimiz sadece Türkiye’de değil 
yurtdışı ülkelerde de iş yapma imkânına kavuşurlar. 
Ülkemizin, savunma ve kamu için gerekli diğer uydu 
yatırımları dışında, küresel projelere ortak olması hem 
TÜRKSAT’ın hem de UHH sektörünün büyümesine 
imkân sağlayacaktır.

Bu konular ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere, yakın 
zamanda yayımlanan “Türkiye’de Uydu Haberleşme 
Hizmetleri - Küresel Uydu Hizmetleri Pazarında 
Nasıl Yer Alabiliriz?” başlıklı rapordan ulaşılabilir                    
(telkoder.org.tr).
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In today’s world, people are supposed to work and make money. 
We work just for a better life or sustain the living. Under favour 
of technologic developments, some conveniences in working 
conditions showed up and working hours became shorter. By 
courtesy of this advantage, people could communicate with each 
other a lot more and found opportunity to spend their free times 
better in the direction of their wishes during a determined period. 

Günümüz dünyasında artık her insan çalışmak ve kazanmakla 
yükümlü. Daha iyi bir hayat ya da sadece yaşamı idame ettirebilmek 
için çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeler sayesinde çalışma şartlarında 

kolaylıklar ortaya çıkmış ve mesai saatleri kısalmıştır. Bu avantaj 
sayesinde belirli bir dönem boyunca insanlar birbirleri ile çok 

daha fazla iletişim kurabilmiş, kendi istekleri doğrultusunda boş 
vakitlerini daha iyi değerlendirme imkanı bulmuşlardır

You Get Social, 

Not Your Social Media Accounts!

Sosyal Medya Hesaplarınız Değil, Siz Sosyalleşin!

Uzman Psikolog
Mert ÖZAYDIN

Under favour of the technologic development eases 
between 1950-1980, the leisures that people devoted 
themselves has increased. The people in these terms are 
the lucky people who were more sharing, social, able to 
share more feelings and make others to feel. 

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

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

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

1950-1980 yılları arasında teknolojik gelişmelerin getirdiği 
kolaylıklar sayesinde insanların kendilerine ayırabilecekleri 
boş vakitler artmıştır. Bu dönemlerdeki insanlar, daha fazla 
paylaşım halinde olan, daha sosyal ve daha fazla duygu 
yaşayabilen ve de yaşattırabilen şanslı insanlardı.

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

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

İletişim kurmak ve bir gruba ait olmayı istemek insanların en 
temel ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaçlar giderilmediğinde ortaya 
yalnızlık ve depresif duygulanım çıkmaktadır.  Ayrıca birey 
olarak kendi istekleriniz doğrultusunda yaşayamadığınız her 
an sizi günden güne yaşamınızın bir anlama sahip olmadığı 
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The biggest lack of technology age is emotional loneliness 
and this is tried to be removed over social media with a 
big stability. This situation wafts people to much more 
loneliness. Of course it makes out many psychological 
semptoms in tow. 

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

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

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

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

fikrine daha çok yaklaştıracaktır. Bu da beraberinde bir çok 
keyifli olmayan semptomların oluşmasına alan yaratacaktır. 

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

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

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

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

Önümüzde yaşayabileceğimiz sadece bir hayat mevcut. 
Bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi kim istemez? Hiçbir 
şey için geç değil, doğru bir zaman planlaması ile yaşantınızı 
çok daha kaliteli hale getirmek sizin elinizde. Fizyolojik ve 
psikolojik sağlığımızın korunması için zihnen, bedenen ve 
de duygusal anlamda hareket ediyor olmamız gerekli. Sizi 
bu açılardan körelten aşırı sosyal medya kullanımlarının 
farkına vararak yaşamınızı çok daha renkli ve çok daha 
gerçek hale getirebilirsiniz. Bu sayede duygusal deşarjların 
çoğalması ile mevcut ya da potansiyel olan psikolojik 
aksaklıkların da önüne geçmiş olacaksınız.
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In 1990, the US Department of Navy published ‘Copernicus’, 
a battlefield communications modernization abstract that 
brought the term ‘Network Centric Warfare’ (NCW) into 
the light. Intended to unseat the military’s traditionally 
disconnected, hierarchical structure, NCW was a 
strategic concept that involved the utilization of evolving 
technologies to connect smart weapons, sensors and 
surveillance platforms as a means to improve readiness and 
response times through the rapid collection, analysis and 
dissemination of data. 

O           bserving the corporate 
domain’s moves towards 
network-centric operations 

and processes by incorporating the 
latest available technologies, military 
strategists realized that the speed and 
efficiencies that resulted could be also 
be applied to the military machine. 
Despite the challenges of driving 
new technologies into traditional 
battlefield architectures, the move 
from massive divisions to highly 
connected brigade and battalion-level 
formations is finally coming into play.

The key benefit of NCW is that it 
provides the foundation for self-
synchronization at the combat-
unit level. By incorporating the 
inherent sophistication of today’s 
information technology, some nations 

1990 yılında, ABD Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, bir savaş alanı 
iletişim modernizasyon özeti olan ve “Ağ Merkezli Savaş” 
(AMS) terimini gün ışığına çıkaran “Kopernik” i yayınladı. 

Ordunun geleneksel olarak bağlantısız, hiyerarşik yapısını 
ortadan kaldırmayı amaçlayan AMS, verilerin hızlı toplanması, 

analizi ve yayılması yoluyla hazır olma ve yanıt sürelerini 
iyileştirmenin bir yolu olarak akıllı silahları, sensörleri ve 

gözetleme platformlarını bağlamak için gelişen teknolojilerin 
kullanılmasını içeren stratejik bir kavramdı.

Mevcut en son teknolojileri 
dahil ederek kurumsal alanın 
ağ merkezli operasyonlara 

ve süreçlere doğru hareketlerini 
gözlemleyen askeri stratejistler, 
ortaya çıkan hız ve verimliliğin askeri 
makineye de uygulanabileceğini 
fark ettiler. Yeni teknolojileri 
geleneksel savaş alanı mimarilerine 
sokmanın zorluklarına rağmen, 
büyük bölümlerden yüksek düzeyde 
bağlantılı tugay ve tabur düzeyindeki 
oluşumlara geçiş nihayet devreye 
giriyordu. 

AMS’nin temel faydası, muharebe 
birliği seviyesinde öz senkronizasyon 
için temel sağlamasıdır. Günümüzün 
bilgi teknolojisinin doğasında var 
olan karmaşıklığı birleştirerek, 
bazı ülkeler, çok dağınık kuvvetler 
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arasında iş birliğini mümkün kılarak savaş 
gücünü artırmak için savaş alanında durumsal 
farkındalığı sürdürmenin bir yolu olarak ordularını 
ağa bağlı organizasyonlara dönüştürüyorlar. 
Öz senkronizasyon yanıt süresini büyük ölçüde 
azaltır, düşmanın inisiyatifini reddeder, daha 
küçük, dağıtılmış bir gücün çok daha büyük 
bir rakibi felç etmesine izin verir ve sonuçta 
“savaşmadan başarıya” yol açabilir. Genel olarak öz 
senkronizasyon, “dağıtılmış” kuvvetlerin aşağıdan 
yukarıya organize edilmesine ve senkronize 
edilmesine izin verir.

Buradaki anahtar kelime “dağıtılmış” kuvvetlerdir. 
Kendi kendine senkronizasyon yoluyla ağ 
merkezliliği elde etmek için, bu dağıtılmış 
elemanların en yüksek güvenlik ve her yerde 
bulunma derecelerini sağlayan bağlantılarla 
birbirine bağlanması gerekir. Advantech Kablosuz 
Teknolojilerin (AKT) tarafa geldiği yer burasıdır. 
AKT’nin SATCOM tabanlı AMS ağ çözümünün 
özü, karasal ve uydu tabanlı platformların bir 
kombinasyonu üzerinden ağa bağlanan ses, video 
ve veri iletişim alt sistemlerine dayanmaktadır.

AKT, otuz yılı aşkın süredir uydu yer istasyonlarının 
tasarımında ve konuşlandırılmasında pazar lideridir 
ve askeri güçlerin merkezi bir platform üzerinde 
çalışan kuvvetlerle karşılaştıkları sorunların 
fazlasıyla farkındadır. AKT’nin bakış açısına göre, 
büyük SATCOM ışınlaması yakın bir arıza noktası 
olarak görülüyor. Birden fazla antene sahip büyük 
ışınlanma noktaları, çatışma ilan edilmeden önce 
bile silahlı bir drone kadar basit bir şeyden düşman 
saldırısına maruz kalır.

Fiziksel hasar ve hatta IP tabanlı viral 
enfeksiyonlar, bir ışınlanmayı aylarca çalışmaz 
hale getirir. Geleneksel savaş alanı hiyerarşisinde, 
merkezin devre dışı bırakılması, saha operasyonları 
için felaket olacaktır. AKT’nin AMS Ağ Çözümleri, 
tüm savaş alanı unsurlarının, dış kuvvetlerden 
kaynaklanan parazit veya kesintilere karşı 
korunan özel bağlantılarla birbirine bağlanmasını 
sağlayarak, saha personelinin güvenli, bilgili ve 
etkili olmasını sağlar. Tercih edilen yaklaşım, bir 
Hub Merkezli Ağ (HMA) Mimarisi dahil etmektir. 
Hedeflemesi kolay olan merkezi bir ışınlanma 
noktasından farklı olarak, HMA, her birinin aynı 
anda birkaç farklı frekans bandında çalışabilme 
becerisine sahip Ana Hub olarak hizmet verebildiği, 
daha küçük merkezlerden oluşan dağıtılmış bir 
ağ içerir. Örneğin, HMA mimarisine dayalı bir ağ, 
savaş alanının genel görünümünü korurken çok 
bantlı (C, X, Ku ve Ka) terminaller üzerinden iletişim 
kurmak için tasarlanabilir.

are transforming their Armies into networked 
organizations as a means to maintain situational 
awareness on the battlefield – to increase 
combat power by enabling collaboration among 
highly dispersed forces.  Self-synchronization 
drastically reduces response time, denies the 
enemy’s initiative, allows a smaller, distributed 
force to paralyse a much larger opponent, and 
can ultimately lead to “success without fighting”. 
Generally speaking, self-synchronization allows 
‘distributed’ forces to organize and synchronize 
from the bottom up. 

The keyword here is ‘distributed’ forces. In 
order to gain network centricity through self-
synchronization, these distributed elements 
must be interconnected with links that deliver the 
highest degrees of security and ubiquity – and this 
is where Advantech Wireless Technologies (AWT) 
comes to the party. The core of AWT’s SATCOM-
based NCW Network Solution is based on voice, 
video and data communications subsystems that 
are networked over a combination of terrestrial and 
satellite-based platforms. 

For over three decades, AWT has been a market 
leader in the design and deployment of satellite 
earth stations and is abundantly aware of the 
problems militaries face with forces that operate 
over a centralized platform. From AWT’s purview, a 
large SATCOM teleport is seen as an imminent point 
of failure. Large teleports with multiple antennas 
are subject to enemy attack from something as 
simple as a weaponized drone – even before the 
conflict is declared. 

Physical damage or even IP-based viral infections 
will render a teleport inoperative for months. In 
the traditional battlefield hierarchy, disabling the 
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AKT, çok sayıda MOD’a yenilikçi çözümler sunma 
konusunda 30 yılı aşkın tecrübesiyle, en son 
teknolojileri geleneksel savaş alanı mimarilerine 
dahil etmeye çalışırken hükümet kuruluşlarının 
karşılaştığı zorlukların son derece farkındadır. İyi 
haber şu ki, AKT’nin şifreleme, anti-GPS sıkışma, 
Özel LTE ve yeni 5G ve LEO uyduları ile uyumluluk 
dahil olmak üzere en son teknoloji yeniliklerinden 
oluşan savaş alanı ağlarını tasarlayacak, entegre 
edecek ve dağıtacak olan sistem mühendisliği ekibi 
bu zorlukların üstesinden gelebilir.

AKT’nin uydu ve karasal ağların tasarımı 
ve dağıtımındaki zengin geçmişi, bağlantı 
hesaplamaları, entegrasyon, test ve hatta birçok 
sistem öğesinin üretimi dahil olmak üzere, çevik 
ve sağlam ağ tasarımları üretmek için AKT ekibine 
gerekli araçları ve deneyimi sağlamıştır.

ADVANTECH KABLOSUZ TEKNOLOJILER TAKTIK 
SATCOM AMS KONSEPTI 

Tugayların ve taburların kompakt, mobil ve 
bağlantılı olması için, ağ tasarımlarının, sıkışmaya 
dayanıklı ve oldukça dirençli birden çok iletişim 
ve algılama katmanına sahip en son satcom 
teknolojisine dayanması gerekir. AKT’nin bu ihtiyacı 
karşılamasının bir yolu, EngageTM Class mobil uçağı 
uydu terminalleridir.

AWT’nin EngageTM uçuş ve treyler terminalleri, 
zorlu savaş alanı koşullarında hayatta kalmak 
için özel olarak tasarlanmıştır ve yalnızca 
akışları değiştirerek C, X, Ku veya Ka uydu 
bantlarında çalışabilir. Bu, birkaç dakika içinde 
gerçekleştirilebilecek bir alıştırmadır. Çoklu 
temel bant seçenekleriyle bu terminaller, 
STAR veya MESH modunda, SCPC veya TDM / 
TDMA’da uzaktan veya hub olarak çeşitli VSAT ağ 

centralized hub would be catastrophic to field 
operations. AWT’s NCW Network Solutions ensure 
that all battlefield elements are interconnected 
with dedicated links that are protected against 
interference or disruption from outside forces, 
ensuring that field personnel are safe, informed and 
effective. The preferred approach is to incorporate 
a Hub Centric Mesh (HCM) Architecture. Unlike a 
central teleport that is easy to target, HCM involves 
a distributed network of smaller hubs, where each 
is able to serve as the Main Hub with the ability to 
operate on a number of different frequency bands 
simultaneously. For example, a network based on 
HCM architecture can be designed to communicate 
over multiband (C, X, Ku and Ka) terminals, while 
maintaining a global view of the battlefield.

With more than 30 years of experience providing 
innovative solutions to numerous MODs, AWT is 
keenly aware of the challenges that government 
organizations face when attempting to incorporate 
the latest technologies into traditional battlefield 
architectures. The good news is that these 
challenges can be overcome by AWT’s system 
engineering team that will design, integrate and 
deploy battlefield networks comprised of the latest 
technology innovations, including encryption, anti-
GPS jamming, Private LTE and compatibility with 
the new 5G and LEO satellites.

AWT’s rich history in the design and deployment 
of satellite and terrestrial networks has afforded 
the AWT team with the necessary tools and 
experience to produce agile and robust network 
designs, including link calculations, integration, 
test and even the manufacture of many of the 
system elements – a key differentiator from its 
competitors.

ADVANTECH WIRELESS TECHNOLOGIES 
TACTICAL SATCOM NCW CONCEPT

For brigades and battalions to be compact, mobile 
and connected, network designs must be based on 
the latest satcom technology with multiple layers 
of comms and sensing that are jam-proof and 
highly resilient. One way that ATW has addressed 
this need is with their EngageTM Class of mobile 
flyaway satcom terminals.

The EngageTM Flyaway and Trailer terminals from 
AWT are specifically designed to survive stringent 
battlefield conditions and can operate in the C, 
X, Ku or Ka satellite bands by merely swapping 
feeds – an exercise that can be accomplished in a 
matter of minutes. With multiple baseband options, 

ADVERTORIAL
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mimarileri içinde çalışacaktır. AKT’nin geniş ürün 
yelpazesinden bir verici amplifikatörü dahil ederek, 
veri çıkış gereksinimleri uygun GaN tabanlı SSPA ile 
eşleştirilebilir.

Trafik boyutlandırma, Engage Class terminallerinin 
önemli bir özelliğidir. Bağlantı boyutu ve bant 
genişliği verimliliği, TDM / TDMA veya SCPC 
modlarından seçim yapılarak ölçeklenebilir. Ayrıca, 
Engage terminalleri MESH, STAR veya Point-to-
Point sistem mimarilerinde çalışır. Birden fazla 
veri çıkışında çalışabilme yeteneği, AMS’de sadece 
dinamik kapasite gereksinimlerini karşılamak 
için değil, aynı zamanda taktiksel benzeşim için 
de anahtardır. Düşman iletilen verilerin şifresini 
çözemeyebilirken, komuta merkezi konumlarının 
en yüksek veri hızına sahip bağlantıların kaynağı 
belirlenerek belirlenebileceği iyi bir şekilde 
belgelenmiştir.

AKT TAKTIK SATCOM AMS PLATFORMUNUN      
EK ÖZELLIKLERI

Müşteriler, Taktik Satcom AMS platformunu 
belirli gereksinimlere göre uyarlayacak uzun bir 
seçenekler listesinden seçim yapabilirler.

Mobil ad hoc Ağı (MANET) - Bir MANET ağına bağlı 
Taktik Telsizler, uç dağıtım, frekans değişiklikleri 
ve ses, video ve verilerin entegrasyonu ihtiyacını 
karşılamak için sağlanır. Kullanıcılar, özel bir IP 
adresi yapılandırmaya gerek kalmadan tüm bilgileri 
paylaşabilir. AKT’nin gömülü MANET’i, araca veya 
omuza takılan kameralardan şifreli kanallarda 
video paylaşımına izin verir. Ağlar kendi kendine 
organize edilir ve kullanıcılar kolayca eklenebilir veya 
kaldırılabilir.

PhantomTM Class İGK İHA - Bu uzun menzilli 
İHA›lar, MANET ağı için havadan mobil telsiz 
uzatma düğümleri görevi görür ve 70 km’ye kadar 
mesafelerde yüksek oranlarda video gözetim verisi 
ve ses trafiği sağlar. Phantom İHA›lar, 20 saatten 
fazla kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve 
sis koşullarında bile gündüz veya gece çalışabilen 
gelişmiş IR kameralarla donatılmıştır. Yerleşik GPS 
ve lazer nişan araçları, hedef tanımlama ve konum 
koordinatlarına izin verir. İHA verileri, angajman yer 
terminallerine kolayca erişilebilir hale getirilebilir.

Işın Biçimlendiren Radyo Teknolojisi - İHA’nın gözetim 
verilerini indirme menzilini 200 km’ye kadar 
artıracak.

Özel LTE - Güvenli SIM kartlı akıllı telefonlar kullanan 
bir Özel LTE ağı, kullanıcıların genel LTE ağlarının 

these terminals will operate within a variety of 
VSAT network architectures as remotes or as hubs, 
in STAR or MESH mode, SCPC or TDM/TDMA. 
By incorporating a transmitter amplifier from 
AWT’s wide range of products, data throughput 
requirements can be matched with the suitable 
GaN-based SSPA.

Traffic dimensioning is an important feature of the 
Engage Class terminals. Link size and bandwidth 
efficiency are scalable by selecting from TDM/
TDMA or SCPC modes. Plus, Engage terminals will 
operate in MESH, STAR or Point-to-Point system 
architectures. The ability to operate at multiple 
data-throughputs is key in NCW, not only for the 
purpose of accommodating dynamic capacity 
requirements, but also for tactical dissimulation. It 
is well documented that, while the enemy might be 
unable to decrypt the transmitted data, command 
center locations can be identified by pinpointing the 
origination of the highest data rate links. 

ADDITIONAL FEATURES OF THE AWT TACTICAL 
SATCOM NCW PLATFORM 

Customers can choose from a long list of options 
that will tailor the Tactical Satcom NCW platform to 
a specific set of requirements. 

Mobile ad hoc Network (MANET) – Tactical Radios 
that are tied to a MANET network are provided 
to cover the need for edge distribution, frequency 
changes and integration of voice, video and data. 
Users can share all information without the need to 
configure a dedicated IP address. AWT’s embedded 
MANET allows video sharing on encrypted channels 
from vehicle or shoulder mounted cameras. The 
networks are self-organized and users can easily be 
added or removed.

PhantomTM Class ISR UAV – These long-range UAVs 
serve as airborne mobile radio extension nodes 
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dışındaki frekanslar üzerinden 1 km’lik bir 
yarıçap içinde iletişim kurmasını sağlar. 
Kamusal LTE ağı çalışmadığında ordu bir 
felaket kurtarma tatbikatına katılırsa bu 
değerli bir araç olabilir. Özel LTE ağları, uydu 
omurgası ile birbirine bağlanan bağlantı 
terminallerinin uzantıları olarak çalışırken 
diğerlerine katılabilir.

RADAR - Mobil RADAR sistemleri, yüksek 
hassasiyetli sensörler kullanarak İHA’lar 
dahil olmak üzere yaklaşan hedefleri tespit 
etmek ve tanımlamak için araca monteli 
veya taşınabilir olarak mevcuttur. Sensör 
bilgileri yerel olarak, uzaktan depolanabilir 
ve Komuta Merkezlerinin kullanımına 
sunulabilir.

Ağ Yönetim Sistemi (AYS) - AYS ağının tüm 
unsurları, özel bir işletim sistemi ve ağdaki 
her bir bileşenin durumunu gösteren Grafik 
Kullanıcı Arayüzü (GKA) ile küresel bir ağ 
yönetim platformuna bağlıdır.

Ağ Merkezli Savaş, 21. yüzyılın bir gerçeği 
ve iyi silahlanmış düşmanlara karşı 
performans göstermesi gereken herhangi 
bir askeri gücün gerekli bir bileşenidir. 
AKT, tüm tehdit seviyeleri için tasarlanmış 
yüksek ağları tasarlamak, entegre etmek ve 
dağıtmak için gereken bilgi, deneyim ve son 
teknoloji ürünlere sahiptir.

for the MANET network and provide high rates of video 
surveillance data and voice traffic over distances of up to 70 
Km. Phantom UAVs are designed to operate continuously for 
20+ hours and are equipped with sophisticated IR cameras 
that can work during day or night – even in fog conditions. 
The onboard GPS and laser sighting tools allow target 
identification and location coordinates. UAV data can easily be 
made available to the Engage ground terminals.

Beamforming Radio Technology – Will extend the UAV’s 
surveillance data download range of up to 200 km.

Private LTE – A Private LTE network using smartphones with 
secure SIM cards allows users to communicate within a 1 km 
radius over frequencies outside of the public LTE networks. 
This can be a valuable tool if the Army participates in a 
disaster-recovery exercise when the Public LTE network is 
down. Private LTE networks can join others when operating 
as extensions of Engage terminals that are interconnected via 
satellite backbone.

RADAR – Mobile RADAR systems are available as vehicle 
mount or man-portable to detect and identify approaching 
targets, including UAVs, using high-accuracy sensors. 
Sensor information can be stored locally, remotely and made 
available to Command Centers.

Network Management System (NMS) – All elements of 
the NCW network are connected to a global network 
management platform with a proprietary operating system 
and Graphical User Interface (GUI) that shows the status 
of each component in the network as well as a top level 
overview of the entire theater.

Network Centric Warfare is a reality of the 21st Century 
and a necessary component of any military force that must 
perform against well-armed adversaries. Advantech Wireless 
Technologies has the knowledge, experience and cutting-
edge products needed to design, integrate and deploy high-
performance battlefield networks – networks engineered for 
all threat-levels.
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