
Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi

 TUYAD AKADEMİ 
PROSEDÜRLERİ 

TAMAMLANIYOR

SAYISAL KARASAL 
YAYINCILIK  SÜRECİ

TÜBITAK 
UZAY & 

GAMALINK 
UYDU 

ÇALIŞTAYI 

MAYIS 2014 • SAYI 4 • 2 AYLIK SÜRELİ YAYINDIR • ÜCRETSİZDİR



SATNET TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A. Ş.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 12 No: 1802  Okmeydanı - Şişli / İstanbul         T +90 (212) 221 22 18   F +90 (212) 221 28 14

Kur ve çalıştır
Çanak anten, BUC/LNB ve bağlı olduğu 
modem ile internete hemen ulaşmanızı 
sağlayan bir sistemdir. Herhangi bir 
karasal altyapıya ihtiyaç duymaz.

Uygun paketler
Genişbant internetin sağladığı avantajları 
istediğiniz her yerde uygun fiyatlarla 
sunar.

Kolay kurulum
Deneyimli kurulum ekiplerimizle bir günde 
hemen internete bağlanmanızı mümkün 
kılar. 

Her noktada internet
Türkiye’nin tamamını kapsama alanına 
alan güçlü uydu yayınlarıyla her yerden 
aynı hızda internete ulaşmanızı sağlar.

AVANTAJLAR
Freezone (Sınırsız Bölge)
Gece 1:00 ve sabah 6:00 arası veri indirme 
limitsizdir.
Kota aşımı olsa dahi Sınırsız Bölge’de 
internet hızınız düşmez.
Kullanıcıların otomatik güncellemelerini 
planlamaları veya büyük dosyalarını 
indirmeleri Sınırsız Bölge’de tavsiye edilir. 

Sınırsız Upload
Tüm servis planlarında veri gönderme 
(upload) sınırsızdır. 

Ekipman Kampanyası
Bazı özel paketlerde 12 veya 24 ay 
taahhütle ekipmanlar aboneye ücretsiz 
veya indirimli sağlanacaktır.

Müşteri Portalı
Geçmiş kullanımınızı ve FAP (Adil 
Kullanım Kotası) durumunuzu Müşteri 
Portalından öğrenebilir, jeton 
yüklemelerinizi yine bu portaldan 
yapabilirsiniz; 
( https://eupgateway.yahclickonline.com ) 

Servis Hızları
Servis planlarında veri indirme (download) 
hızları 15 Mbps’a kadar çıkabilirken veri 
gönderme (upload) hızları 3 Mbps’a kadar 
çıkar.
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BAŞKANDAN

UYAD 7. Genel Kurulu 8 Mayıs 2014 ta-

rihinde yapıldı. Yeni seçilen yönetimin 
başarısı tüm sektörün, ülkemizin başarı-

sı olacaktır. Genel Kurul, 82 üyeden 51 üyenin 
katılımı ile yapılmıştır. Bir önceki dönemde gö-

rev almış yönetim kurulu üyelerine sektör adına 
tekrar teşekkür ediyor ve yeni yönetime başa-

rılar diliyoruz.

İTO & TUYAD iş birliği ile 19 Haziran 2014 
tarihinde saat 13.30’da İTO Eminönü ana bina-

sında Zümre toplantısı yapılacaktır. Yeni uydu, 
Kablo Tv ve Geniş bant internet, KA Bant in-

ternet sistemlerinin konuşulacağı toplantı tüm 
sektör temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleşe-

cektir.

Genel kurulda kurulması onaylanan, TU-

YAD akademi için çalışmalar Dr. Lütfü Bilgiç, 
Doç. Dr. Uğur Kesen, Selçuk Esen, Mustafa 
Gider ve Ömer Kavas tarafından yapılmaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’na Ulusal Meslek 
standardı müracaatımız yapılmıştır. Firma çalı-
şanlarımıza çeşitli seviye ve konularda eğitim, 
sınav sonucu MYK sertifikası verilecektir.

TUYAD faaliyet raporu yayınlandı, devam 
eden ve gerçekleşmiş faaliyetlerin yer aldığı 
rapor www.tuyad.org dernek web sitemizde ya-
yınlanmaktadır.

Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu değişti. Yeni 
başkan Sayın Prof. Dr. Ensar Gül ve Başkan 
Yardımcıları, Cemal Tunalı, Şenol Gülgönül, 
Abdülkadir Şenel’e yeni görevlerinde başarılar 
diliyoruz. TUYAD & Türksat ilişkileri bu dönem-
de de mevcut ve yeni ortak projeler ile devam 
edecektir.

Türksat 4A uydusu 15 Temmuz 2014 tarihin-
de 2A ve 3A’daki tüm kanalların ve yeni kanal 
katılımları ile faaliyete başlıyor. Yeni uydu ile 
firmalarımızın iş kapasitesi artacaktır. Tüm fre-
kanslar yenilecek ve kanal güncelleme sistemi 
TKGS’li receiver’lar tercih sebebi olacaktır. 

Kurumsal üyelerimiz artıyor, dernek sektör 
ile birlikte daha güçleniyor. Türkiye’de Ar-Ge ve 
Üretimi arttırmak sürekli hedefimizdir. 

Unutmayın TUYAD sizin derneğiniz, Dijital 
Yaşam sizin derginizdir.

Saygılarımla

Hayrettin Özaydın 
TUYAD Başkanı
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Eurasia Com 2014 semineri ve 
konferansı İstanbul Conrad Otel’de 
2 gün boyunca devam etti. Konfe-
ransın sunuculuğu ve oturumlar 
moderatörlüğü  TUYAD onur ku-
rulu üyesi Murad Önol tarafından 
gerçekleştirildi. 

Katılımın oldukça yoğun geç-
tiği konferansta  birçok ülkeden 
katılımcılar konuşma ve sunumlar 
yaptı. Genel Sekreter üyemiz Sa-
yın Erdoğan Şimşek TUYAD Der-
neği ve Yönetim Kurulu temsilcisi 
olarak görev aldı.

TUYAD’ın yeni üyelerinden  
TTNET AŞ. adına Yaman Alpata’da 
konferansta konuşmacı olarak yer 
aldı.

TUYAD konferansta stand aça-
rak katılım gerçekleştirdi. Dergimiz 
Dijital Yaşam’ın yeni sayısı ve der-
nek broşürleri katılımcılara dağıtıl-
dı.

Tuyad Akademi Sektör toplantısı yapıldı. Uydu TV, 
Uydu İnternet ve KA BAND konularında kararlar alındı.

TUYAD Başkanlık divanı seçildi. Ana konu 19 Hazi-
ran İTO Zümre toplantısı idi. Yönetim Kurulu her ayın ilk 
Salı günü 16:30 da yapılacak.

EURASIA COM 2014 SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TUYAD AKADEMİ SEKTÖR 
TOPLANTISI YAPILDI

TUYAD 7. DÖNEM YÖNETİM 
KURULU İLK TOPLANTISI 
26 MAYIS’TA DERNEK 
MERKEZİMİZDE YAPILDI 

TUYAD’DAN KISA KISA

Uğur Kesen, Selçuk Esen, Nedim Pala, Hayrettin Özaydın, Lütfi Bilgiç



ürksat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Genel Müdürü değişti. 21 Nisan 2014 
Pazartesi günü yapılan devir - teslim tö-

reninde yeni Genel Müdür Prof. Dr. Ensar Gül, 
görevi Sayın Dr. Özkan Dalbay’dan devraldı.

Yeni Genel Müdür Prof. Dr. Gül, törende 
yaptığı konuşmada, Türksat’a yaptıkları hiz-
metten dolayı Sayın Dr. Dalbay’a teşekkür 
ederek, bundan sonraki çalışma yaşamında 
başarılar diledi.  Dr. Dalbay da, “genel müdür-
lük” görevini Prof. Dr. Gül’e devrederken, ba-
şarı dileklerinde bulundu. Dr. Dalbay, Türksat 
Gölbaşı Yerleşkesinden uğurlandı.

Türksat A.Ş.’nin Yeni Genel Müdürü 
Prof. Dr. Ensar Gül’ün Özgeçmişi

1960 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şavşat İlkokulu 
ve Ortaokulunda yapan Prof. Dr. Ensar Gül, 
Ankara Fen Lisesi mezunudur. 1982 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bö-
lümünü bitiren Gül, yüksek lisansını İngiltere 
Loughborough Teknoloji Üniversitesi, Elektro-
nik Mühendisliği Bölümünde, doktorasını İn-
giltere Sussex Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesinde tamamlamıştır. Aynı üniversitede post 
doktora çalışması yapan Prof. Dr. Gül, 1991 
yılında Türkiye’ye dönmüş ve askerlik hizme-
tinden sonra Ekim ayında Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Bölümüne yardımcı doçent olarak 
atanmıştır. 1993 yılında bilgisayar yazılımı ala-
nında doçent olan Prof. Dr. Gül, 2009 yılında 
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümüne atanmıştır.

Prof. Dr.  Gül, 1997 - 1998 yıllarında Mar-
mara Üniversitesi İnternet Merkezi sorumlusu 
olarak görev yapmış, 1993 - 1997 yılları ara-
sında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

Bilişim Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde 
danışmanlık görevinde bulunmuştur.

1998 yılında üniversiteden ayrılarak yur-
tiçinde ve yurtdışında haberleşme sistemleri 
üreten firmalarda uzman yazılım mühendisliği 
/ yazılım mimarı, uzman araştırmacı, yazılım 
baş mimarı ve genel müdür olarak çalışan 
Prof. Dr. Gül, 2009 yılında Marmara Üniversi-
tesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne profe-
sör olarak atanmıştır.

Ekim 2010 - Ekim 2012 döneminde ÖSYM 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve 
ÖSYM Bilgi İşlem altyapısının yenilenmesi ve 
ölçme değerlendirme soru havuzu programla-
rının yeniden yazılması çalışmalarına destek 
veren Prof. Dr. Gül, 12 Eylül 2011 tarihinde 
TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu. 

Prof. Dr. Gül, 21 Nisan 2014 Pazartesi 
günü Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine 
atandı.

TÜRKSAT 
GENEL MÜDÜRÜ DEĞIŞTI
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MAKALE

Mart 2011 tarihinde 6112 Sayılı Radyo ve Tele-
vizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun yürürlüğe girmiş ve yayım tarihinden itiba-

ren en geç iki yıl içinde Üst Kurulca karasal yayın lisans-
larının verilmesi amacıyla sayısal televizyon multipleks 
kapasitesi sıralama ihalesi yapılması, tahsisi müteakip 
en geç iki yıllık süre sonunda analog karasal televizyon 
yayınlarının ülke genelinde tümüyle sonlandırılması ön-
görülmüştür.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu karasal yayınlar için lisanslama 
çalışmalarını başlatmış, bu kapsamda ilk olarak karasal 
sayısal yayıncılık standardını belirlenmiş ve buna uygun 
olarak hazırlanan Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) 
Frekans Planı, 2006 yılında yapılan ITU RRC-06 Kon-
feransı sonucunda imzalanan RRC–06 Anlaşmasında 
ülkemize tahsis edilen kanallar kullanılarak yapılmıştır.

Türkiye’nin karasal sayısal yayın standardı Avrupa 
ülkelerinin de benimsediği DVB-T2 ve sıkıştırma formatı 
olarak da MPEG-4 olarak belirlenmiştir. Karasal sayısal 
yayınların mevcut televizyonlarla izlenebilmesi için ge-
rekli olan set top box cihazları ile yeni üretilecek televiz-
yon alıcılarının taşımaları gereken teknik isterler  “Tür-
kiye Sayısal Karasal Televizyon Alıcıları Gereksinimleri” 
dokümanı olarak hazırlanmış ve TSE tarafından “TS 
13538 - İkinci Nesil Sayısal Karasal Televizyon Yayın 
Sistemi (DVB-T2) İçin Televizyon Alıcıları-Genel Kural-
lar” standardı adıyla kabul edilerek yayımlanmıştır. 

Karasal sayısal yayına geçiş kapsamında “Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 9 Kasım 2012 
tarihinde 28462 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca karasal sayısal yayınlarla ilgili 
alt yapı işletmecisi olan verici tesis ve işletim şirketi ile 
multipleks işletmecilerinin uymaları gereken idari, mali 
ve teknik şartları kapsayan “Verici Tesis ve İşletim Şir-
keti ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik” 
yayımlanmıştır.

Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Başvu-
ru İlanı 17 Aralık 2012 tarihli ve 28499 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış, ihale için başvuru süreci baş-

latılmıştır. Yayımlanan ilanla, televizyon kanalları için 
yapılan sıralama ihalesinde, arz edilecek lisans tipleri, 
türleri, teknikleri ve sayıları açıklanmıştır. Buna göre; ka-
rasal sayısal yayıncılıkta ulusal kanal sayısının 25’ten 
33’e yükselmesi, 33 ulusal kanalın 11’inin yüksek çö-
zünürlüklü  (HD), 22’sinin standart çözünürlüklü (SD) 
olması, 8 ulusal genel kanal ile 3 ulusal tematik  kana-
la yüksek çözünürlüklü (HD) yayın lisansı verilmesi, 11 
ulusal genel kanal ile 11 ulusal tematik kanala standart 
çözünürlüklü (SD) yayın lisansı verilmesi planlanmıştır.

Ulusal Karasal Sayısal TV Yayın Lisansı Sıralama 
İhalesi 16, 17, 18 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştiril-
miştir. Bölgesel Karasal Sayısal TV Yayın Lisansı Sıra-
lama İhalesi, 29-30 Nisan, 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde 
yapılmıştır. Yerel (T3) Karasal Sayısal TV Yayın Lisansı 
Sıralama İhaleleri 24-28 Haziran 2013 ve 01-02 Tem-
muz 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve İhaleler Üst 
Kurulca onaylanmıştır.

Ancak, İdare mahkemelerine yapılan ihalelerin iptal 
edilmesine yönelik açılan davalardan bazıları iptal kara-
rı ile sonuçlanmış, iptal edilen ulusal yayın lisans ihale 
kararları ile ilgili olarak Üst Kurulca Danıştay nezdinde 
temyiz başvurusu yapılmış olup halen Danıştay nezdin-
de hukuki süreç tamamlanmamıştır. 

Türkiye genelinde yedi bölge için yapılan Bölge-
sel (T2) ve 73 ilde yapılan Yerel (T3) Karasal Sayısal 
Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri için idari 
mahkemelerinde açılan davalarda bir bölge ve bir il için 
yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup, genel olarak 
bölgesel ve yerel ihalelerin sonuç ve yükümlükleriyle il-
gili olarak ise Üst Kurul tarafından Ulusal Karasal Yayın 
Lisansı ihalelerine ilişkin davalardaki Mahkeme kararla-
rı sonuçlarının beklenmesine karar verilmiş olup lisans 
verme işlemleri henüz tamamlanmamıştır.  

Bundan sonra yapılacak işlemlerle ilgili olarak, yü-
rürlükteki mevzuat uyarınca, İdare Mahkemelerince ve-
rilen iptal kararlarının Danıştay tarafından onanması ha-
linde Danıştay’ın gerekçeli kararında belirtilen hususlar 
dikkate alınarak iptal edilen ihaleler için yeniden süreç 
başlatılması gerekecektir.

SAYISAL KARASAL 
YAYINCILIK  SÜRECI

Hikmet İNCE 
RTÜK Üst Kurul Başkan Yardımcısı
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ugüne kadar 7 adet firmanın TKGS yazılım geliş-
tirme çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu fir-
malara ait TKGS uyumlu uydu alıcıları ve uydu alı-

cısı entegreli TV’ler, pazardaki yerlerini almaya başladı.
2014 yılı Nisan ayı itibariyle, Neta, Next-Nextstar, 

Sunny, Olimpia, Amstrad, Vestel ve Staytech markala-
rı TKGS entegre edilmiş ürünlere sahiptir. Hâlihazırda 
birçok firmanın da TKGS uyumluluk çalışmaları devam 
ediyor.

Uydu Alıcılarındaki TKGS Logosuna Dikkat!
TKGS uyumlu ürünlerin üzerinde TKGS logosu bu-

lunmaktadır. TKGS uyumlu uydu alıcısı temin etmek 
isteyen izleyicilerimizin, TKGS entegrasyonuna sahip 
üretici firmalarla görüşmeleri gerekiyor.

TKGS’nin Üç Farklı Kullanım Modu
TKGS çalışma yapısında -son kullanıcıların tercih-

lerine göre- üç farklı kullanım modu yer alıyor:
Tam Otomatik Kullanım: Bu mod, TKGS uyumlu 

bir uydu alıcısının varsayılan profilidir. Bu profilde kanal 
listesi bütünüyle TKGS’nin kontrolü altındadır. Kulla-
nıcının kanal listesini değiştirecek işlemler yapmasına 
izin verilmiyor.

Esnek Kullanım: Tam otomatik kullanım modunda-
ki bazı sınırlamalar bu modda kaldırılmıştır. Kullanıcı, 
kanal sıralamasını kendisi düzenleyebilir. TKGS gün-
celleme aşamasında kullanıcının tercih ettiği kanal sı-
ralaması muhafaza ediliyor.

TKGS Kapalı: TKGS devre dışıdır. Otomatik gün-
cellemeler yapılmaz. Uydu alıcısı, TKGS entegrasyonu 
yapılmadığı takdirde nasıl çalışıyorsa, o şekilde çalışır. 
Ancak, kullanıcının menüden “TKGS güncelle” komutu-
nu vererek güncelleme yapması mümkün oluyor.

TKGS kanal sıralamasında hâlihazırda HD ve SD 
liste olmak üzere iki ayrı ana liste yayınlanmaktadır. Her 
iki liste de tüm kanallar mevcuttur. Bununla birlikte, HD 
listede şifresiz HD yayınlara sıralamada öncelik verildi.

Tüm bunların yanı sıra, TKGS’de çeşitli kategoriler, 
(haber, spor, müzik vb.) oluşturulmuştur. Söz konusu 
kategoriler, ön tanımlı favori grupları olarak hazır bir şe-

kilde kullanıcıya sunulmakta ve sürekli güncel tutuluyor.
TKGS uyumlu bir uydu alıcısında, kullanıcının 

TKGS’yi kapatması haricinde, güncelleme işleminin 
kesilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Birçok farklı 
TV paket yayını içerisinden TKGS verisi yayınlanarak 
devamlılık sağlanıyor.

Otomatik Güncelleme
Uydu alıcısı, “stand by” modunda olsa da belirli 

aralıklarla kanal listesini güncelleyebiliyor. Güncelle-
me, uydu alıcısı TKGS verisi olan bir kanal üzerinden 
geçerken, mevcut yayında hiçbir kesinti olmaksızın, 
birkaç saniye içinde arka planda gerçekleşiyor. Sistem 
içinde “stand by” güncelleme modu gibi farklı güncelle-
me modları da var. İzleyici, kanal listesi güncellendiğin-
de ekranda buna ait bir mesaj görmekte ve güncellenen 
kanallardan haberdar oluyorlar.

TKGS’nin Genel Özellikleri
TKGS, hiçbir kullanıcı müdahalesine gerek olmak-

sızın, tam otomatik TV ve radyo kanal güncelleme sis-
temi.

TKGS ile yalnızca bir iki saniye içinde güncel kanal 
listesine sahip olabilirsiniz.

TKGS’nin sağladığı esnek kullanım, kullanıcının 
ana kanal listesini özelleştirme imkânı verir. Özelleşti-
rilen kanal listesinin korunarak güncellemelere devam 
edilmesi sağlanıyor.

TKGS, izlenen kanallar üzerinden geçerken dahi 
değişiklikleri algılar, izleyiciye bilgi verir ve arka planda 
güncelleme yaparken yayında kesintiye neden olmu-
yor.

TKGS ile “stand by” konumunda güncelleme müm-
kün.

İzleyici, farklı amaçlara yönelik ana listeler (SD veya 
HD) arasında seçim yapabilir.

Ön tanımlı beğeni listeleri (spor, müzik, belgesel 
vb.) oluşturulabilir.

Yayınlanan paket parametreleri değiştiği hâlde de 
güncellemeler aksamaksızın devam ediyor.

TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME 
SISTEMI (TKGS) YAYGINLAŞIYOR
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HABER

TUYAD 7. DÖNEM YÖNETIM 
KURULU TANIŞMA VE 
ISTIŞARE TOPLANTISI YAPILDI



TUYAD 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hayrettin Özaydın yeniden Genel Başkan seçil-
di. Genel Kurul’da TUYAD Akademi’nin kurulması ve mesleki yeterlilik kurumu ile ulusal 
meslek standartı oluşturulması kabul edildi. 

TUYAD 7. OLAĞAN GENEL KURULU 
YAPILDI. HAYRETTİN ÖZAYDIN  
YENIDEN GENEL BAŞKAN SEÇILDI
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Yeni Yönetim Kurulu
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Genel Başkan 
Hayrettin Özaydın
TUYAD

Kablo TV ve SMATV  Kom. Bşk. 
Abdülkadir Şener
Türksat

Hükümet Kom. Bşk. 
Mehmet Atmaca
Sunny

Genel Sayman 
Engin Havuzlu
Proaktif

Pay TV Kom. Bşk.
Cem Taylan Özsipahi
Digitürk

Uydu Alıcıları Kom. Bşk.  
Sinan Bora
Goldmaster

Genel Başkan Vekili
Erol Yüksel
Next&Nextstar

Çanak Anten ve Kul. Kon. Bşk. 

Abdullah Gelgeç
Gessat

Genel Sekreter 
Erdoğan Şimşek
D-Smart

Bilim Kurulu Kom. Bşk.
Sinan Cem Şahin
Ttnet 

Bilirkişi Kom. Bşk.
Ali Sina Kumcuoğlu
Neta

DVB-T çalışmaları Kom. Bşk.

Mehmet Toros
Türktelekom 

Basın ve Haberleşme Kom. Bşk.

Zafer Küçükateş
Vestel



10 DİJİTAL YAŞAM | MAYIS 2014

HABER

TÜBİTAK UZAY & GAMALINK 
UYDU ÇALIŞTAYI

ÜBİTAK UZAY, Türkiye’nin uzay tekno-
lojileri konusunda gelişimini sağlamak, 
uzay teknolojileri ve ilgili alanlarda 

güncel araştırma konularını ortaya koymak, 
çözümlemek ve çözümlenmesine yardımcı 
olmak amacı ile kurulmuş bir araştırma, tek-
noloji geliştirme ve uygulama kuruluşudur.

TÜBİTAK UZAY, 2002 yılında başlayan 
uydu yapım çalışmaları sırasında oluştur-
maya başladığı altyapı ve bilgi birikimini ge-
liştirerek, anahtar teslimi uydu sistemlerinin 
üretilmesi için gereken altyapı ve yeteneklere 
sahip olmuştur. Uydu tecrübeleri; 

BİLSAT; Uydunun, ÇOBAN ve GEZGİN 
adı verilen, iki görev yükü TÜBİTAK UZAY ta-
rafından ve yerli sanayi katkılarıyla Türkiye’de 
tasarlanarak üretilmiş ve BİLSAT uydusuna 
yerleştirilmiştir. BİLSAT projesi, Türkiye’de 
küçük uydu teknolojilerini başlatmak, geliş-
tirmek ve desteklemek amacıyla gerçekleş-
tirilmiştir. SSTL (Surrey Satellite Technology 
Limited) firması ile ortak olarak, küçük uydu-
ların tasarımı ve üretimi için gerekli altyapı ve 
bir yer istasyonu kurulmuş ve Türkiye’nin ilk 
uzaktan algılama uydusu olan BİLSAT üreti-
lerek 27 Eylül 2003 tarihinde yörüngeye yer-
leştirilmiştir.

RASAT 2011 yılı; Araştırma Uydusu, 
Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BİLSAT uy-
dusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan 
algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü 
optik görüntüleme sistemine ve Türk mühen-
dislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere 
sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üre-
tilen ilk yer gözlem uydusudur.

GÖKTÜRK – 2 2012 yılı; TSK ve kamu 
kurum/kuruluşlarının görüntü ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla bir adet 2,5 m çözünürlüklü 
görüntü sağlayabilen uydu ve görüntülerin 

alınacağı, işleneceği ve uydunun kontrolünün 
yapılacağı bir adet yer istasyonu geliştirilmesi 
projesidir.

Türkiye’de küçük uydu çalışmaları devam 
etmektedir. 4 ve 5 Haziran’da TÜBITAK UZAY 
& GAMALINK UYDU çalıştayı Ankara’da dü-
zenlendi. 

Öne çıkan konu KüpSat;
Diğer uydulara nazaran küçük ve ekono-

mik. 350 km uzaklıkta barınan uydular, erişi-
lebilir olduğundan birçok farklı proje için de-
ğerlendirilebilir.

CubeSat uydulari, Rx & Tx özellikleri ile 
GPS L1 çalışmalarını desteklemektedir. Cube 
uydular 1,2 kilogram ağırlığındadır ve yakla-
şık iki yıl çalışma ömrü bulunmaktadır. 2013 
yılında en az 100 adet uzaya fırlatıldı.

Fırlatma maliyeti dâhil uydunun maliyeti 
60 bin dolardır. TUYAD Türkiye’de yapılan 
Uydu ve Uzay çalışmalarını desteklemekte 
ve AB projeleri geliştirmektedir. 

T
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ilgi çağında, internet erişimi, 7’den 70’e herkesin 
hayatında önem arz ediyor. İnternet erişiminin 
varlığı  son derece doğal, yokluğu ise neredeyse 

olanaksız  bir durum haline geldi de denilebilir. 
Uydu üzerinden internetin hızlı ve ekonomik pa-

ketlerle sunulmaya başlaması ile birlikte internet eri-
şiminin ulaşmadığı bölge kalmadı. Uydudan internet, 
özellikle yetersiz hizmet alan veya hiç hizmet alama-
yan bölgeler için tek alternatif olmakta. Çözüm arayan 
pek çok kişinin bu alternatiften haberi olmaması se-
bebiyle servis sağlayıcı firmalar pazarlama yaparak ( 
Yazılı görsel, fuar katılımları vs ) kendilerini ilgili sek-
törlere tanıtmaları gerekiyor. Bu alternatifin bilinirliğinin 
artması için bir çok firmanın ciddi mesailer harcadığını 
gözlemliyoruz.

Uydudan internet, kullanıcıyı  çanak anten ve ante-
ne bağlanan modem yardımı ile internete ulaştırabili-
yor.  Türkiye’nin tamamını kapsama alanına alan güçlü 
uydu sinyalleri ile her yerden aynı hızda internet erişi-
mine sahip olmak mümkün. Küçük anten boyutları ve 
basit modem ara yüzü sayesinde kurulumu çok kolay. 

Uydudan internet  diğer internet çeşitlerinin  bir ta-
mamlayıcısı, ve bu rolü ile bilgi çağında teknolojinin 
sağladığı olanaklara ulaşma anlamında her kurum ve 
ev kullanıcısı bu sayede fırsat eşitliğine sahip. Çocuk-
larımızın ev ödevlerini internet üzerinden yaptığı bir 
çağda internetin her yere ulaşıyor olması çok önemli. 
Bu bağlamda servis sağlayıcılarının uydu üzerinden 
internet servisi sağlamakla misyonu önem arz ediyor. 

Ka band teknolojisi uydudan internet erişmini mali-
yet olarak ev kullanıcılarının karşılayabileceği seviye-
lere indirdi. 

Uydudan internet, şu an pek çok barajda enerji fi-

maları tarafından, maden ocaklarında, sondaj firma-
larında, yazlık evlerde, şehirden uzak çifliklerde veya 
piknik alanlarında, uzak bölgelerde çekim yapılırken 
film yapım şirketlerince, benzin istasyonlarında ve 
daha pek çok yerde kullanılmaktadır. 

Uydu İnternet her yerde!
Firmalar, Tüm Türkiye’de bireysel ve kurumsal kul-

lanıcılara ekonomik, yüksek hızlı ve güvenilir internet 
servisi sağlıyor. 59 TL den başlayan tarifelerle uydu-
dan internet servisi almak mümkün. Türkiye’nin tam 
anlamıyla her yerinden  1 yıllık taahütlerle  gerekli do-
nanımı indirimli olarak edinebileceğiniz servisler için 
internette yer alan bir çok firma, müşterilerine seçe-
neklere göre talepleri doğrultusunda  hizmet sağlaya-
bilmekteler. Paketler kotalı olmasına rağmen kimi ope-
ratörlerde  veri iletme (upload’un) sınırsız  iken, veri 
indirme (download’un) ise gece saatlerinde sınırsız 
olmakta. 

Güvenlik kamerası uygulamaları gibi veri iletme ih-
tiyacı olan kurumlar Fiber, Adsl ve hatta 3G’nin stabil 
olmadığı bölgelerde uzaktan erişim için uydudan inter-
neti  kabul ediyor. Uzak lokasyonlarından merkeze veri 
taşıma ihtiyacı olan firmalar için uygulama gerçekleş-
tirirken uydu internet tamamlayıcı sisteme ihtiyaç söz 
konusu olabilmektedir. 

Yatırım maliyetleri ve aylık servislerle ilgili araş-
tırma yapmak için internetten “uydu internet”şeklinde 
yazmak kafidir, bir çok firma ekranınıza geliyor, ancak 
burada abonelerin seçimlerini etkileyen unsurlar sıra-
sıyla; Kota ihtiyacı, Hız,sistemlerin sağladığı Adil Kota 
Kullanımı, Serbest İndirme saatleri ve free zone dedi-
ğimiz upload’un  ücretsiz olması şeklinde sıralandırı-
labilir. 

UYDU İNTERNET ILE 
INTERNETSIZ EV KALMAYACAK

B

Tolga Gürleyen
Satnet A.Ş.
Pazarlama Müdürü
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OPTİK LNB

aberleşme uyduları üzerinden gelen 
TV yayınlarını optik çıkışından ışık 
sinyali olarak alabildiğimiz bir LNB çe-

şididir.
Bilindiği üzere günümüzde  haberleşme 

uydularından gelen TV yayınlarının alınma-
sında ağırlıklı olarak çanak anten sistemleri-
nin odak noktasında konumlandırılan univer-
sal LNB ler kullanılmaktadır.

Universal LNB ler çanağın odak noktasına 
gelen alt veya üst band ve dikey yada yatay 
(VL, HL, VH, HH) yayınlardan bir bandı  ko-
aksiyel kablo ile Uydu Alıcısın (SettupBox) 

dan gelen komutlara göre Uydu alıcısına 
yönlendirmektedir. Sistem  Uydu alıcısından 
gelen komut ile çalıştığı için tek bir hat üze-
rinde sadece 1 adet Uydu alıcısı kullanılabilir.

Optik LNB uydu üzerinden gelen tüm 
bandlardaki yayınları (VL, HL, VH, HH) 
950MHz – 5,45GHz frekans bandına yerleşti-
rerek optik çıkışından vermektedir.

Optik LNB ile ilgili aşağıdaki 
özellikleri sıralayabiliriz;

• Universal LNB yi kullandığımız tüm 
antenler ile uyumlu olarak çalışmak-
tadır. Özel bir antene gereksinim duy-
maz.

• Uydudaki tüm bandlardaki  (VL, HL, 
VH, HH)  yayınları optik çıkışından 
alabiliriz.

• Optik Çıkış FC optik bağlantı konnek-
törü takılacak şekilde tasarlanmıştır.

• Yapısında 1310nm dalga boylu lazer 
kullanılmıştır.

• Single Mode kablolar ile çalışacak şe-
kilde tasarlanmıştır.

• Optik çıkışından alınan TV yayınları-
nı taşıyan lazer ışık optik bölücüler ile 
bölünerek birden fazla bağımsız nok-
taya uydudan alınan yayınlar gönde-
rilebilir. 

• Optik LNB nin fabrika verilerinde optik 
çıkış gücü 6,5 dBm dir.  Yine fabrika 

FİBER LNB VE 
OPTİK UYDU ALTYAPISI  
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Mesut Alparslan 
Atıl Dijital
Yönetim Kurulu Başkanı



verilerine göre bu çıkış lineer optik bö-
lücüler ile 32 farklı noktaya bölünerek 
gönderilebilir ve bu 32 noktada birbi-
rinden bağımsız 32 adet anten varmış 
gibi uydu üzerindeki tüm yayınlar sey-
redilebilir.

• Dağıtım Optik kablolar ile yapılacağı 
için sinyal kaybımız yok denecek ka-
dar az olacaktır.

• Optik LNB içerisindeki elektronik dev-
re optik çıkış üzerinden çalıştırılama-
yacağı için LNB üzerinde ayrıca bir 
12V adaptör girişi vardır.

Optik – Koaksiyel Dönüştürücüler

Optik LNB den optik kablolar ile aldığımız 
sinyalleri henüz uydu alıcılarında optik giriş 
bulunmadığından tekrar koaksiyel sinyale 
dönüştürmemiz gerekmektedir.

Bu noktada Optik LNB sinyali için üretilmiş 
iki çeşit optik-Koaksiyel dönüştürücü mevcut-
tur. 

1. Quad Converter: Piyasadaki 4 çıkış-
lı universal LNB ler gibi çalışmaktadır. Optik 
girişinden bağlantı yapılan uydudaki tüm ya-
yınları koaksiyel çıkışlarına bağlanacak dört 
ayrı uydu alıcısına gönderir. Uydu alıcıları 
birbirinden bağımsız olarak çalışabilir. 

2. Quatro Converter: Piyasadaki univer-
sal Santral LNB leri gibi çalışmaktadır. Optik 
girişinden bağlantı yapılan uydu üzerindeki 
dört ayrı bantdaki (VL, HL, VH, HH) yayınla-
rı dört ayrı band çıkışı olarak verir. Arkasına 

anahtarlamalı bir santral sistemi bağlanarak 
santralin çıkış sayısı kadar uydu alıcısı birbi-
rinden bağımsız olarak çalıştırabiliriz.

Ortak Özellikleri :
• Optik giriş bağlantıları LNB ile uyumlu 

olacak şekilde FC olarak tasarlanmış-
tır.

• Optik giriş güç değerleri 0-(-15)dBm 
arasında olacak şekilde tasarlanmış-
tır. Bu nedenle eğer optik kablo ile ge-
len ışığın gücü 0dBm den büyük veya 
-15dBm den küçük ise Dönüştürücü 
sağlıklı çalışmayacak yada hiç çalış-
mayacaktır.

• Çıkış bağlantıları F tipi koaksiyel bağ-
lantı yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

Optik Bölücüler
Optik giriş noktasına bağlanan optik sin-

yali optik çıkış sayısı kadar bölerek çoğal-
tan yapılardır. Tamamiyle ışığın yansıma ve 
kırılma prensiplerinin kullanıldığı yapılarıdır 
ve pasif olduklarından elektriğe gereksinimi 
yoktur. 

Çıkış sayısı ile doğru orantılı olarak ışığı-
mızın gücü çıkışta düşmüş olacaktır. Aşağıda 
çıkış sayısına göre bölücülerdeki zayıflama-
ları görebilirsiniz.
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Optik Kablolar 
 Optik LNB, Optik Bölücüler ve Optik-Ko-

aksiyel dönüştürücülerin birbirine bağlanabil-
mesi için tabiki optik kablolara ihtiyaç vardır. 
Optik uydu sistemlerinde single mode kablolar 
kullanılır.

Kullanacağınız Optik kablolar projenizin fi-
ziki şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Me-
sela iç mekan kablolamada tek core bir kablo 
işinizi görüyor ise konnektör takılı hazır kab-
lolar kullanabilirsiniz. Böylelikle sonlandırma 
maliyetinden kurtulmuş olursunuz.

Optik LNB sisteminin kurulması ve 
Çalıştırılması

1. Optik LNB
• Optik LNB aynı universal LNB lerde ol-

duğu gibi çanağımızın odak noktasın-
daki bağlantı noktasına yerleştirilir ve 
vidalanır.

• Optik LNB nin çalışabilmesi için güç 
bağlantısı yapılır. 12V adaptör LNB 
kutusunda bulunmaktadır ve koaksiyel 
kablo ile uyumludur.

• Optik Spektrum ölçü aleti ile Optik LNB 
arasındaki bağlantı FC patchcord kab-
lo ile yapılır.

• Ölçü aleti optik ölçüm moduna ve is-
tenen frekans değerine ayarlanır. Eğer 
buraya kadarki bağlantılarımız doğru 
ise ölçü aletimizde 6,5dBm ışık gücü 
değerini görebilmeliyiz. 

• Sonrasında anten ayarlama prensipleri 
uygulanarak öncelikle anten yatay ve 
dikey olarak maksimum sinyali alacak 
şekilde konumlandırılır.

• Sinyalimizdeki kalite değerleri, LNB 
saat yönünde yada tersi yönünde adım 
adım çevrilerek maksimum seviye 
ayarlanır.

• Antenimiz ayarlandıktan sonra ölçü 
aleti bağlantısı sökülerek yayını gön-
dereceğimiz optik kablo bağlantısı LNB 
ile yapılır.

• Optik bağlantıları yaparken konnektör-
lerin tam oturduğundan emin olunmalı 
ve hijyen koşullarına azami özen gös-
terilmelidir.

2. Optik Bölücüler
• Antenden alınan yayınların kaç farklı 

noktaya gönderileceği noktasında op-
tik bölücüler devreye girmektedir.

• Optik bölücüler herhangi bir elektrik 
bağlantısına ihtiyaç duymazlar. Sade-
ce gelen sinyali giriş kısmına , çıkış 
sayısına göre çekmiş olduğunuz kab-
lolarıda çıkış noktalarına bağlantı yap-
manız yeterlidir.

3. Optik – Koaksiyel Dönüştürücüler
• Koaksiyel sinyale dönüşün yapacağı-

mız noktalara koaksiyel dönüştürücü-
ler yerleştrilir.

• Optik kablomuz dönüştürücümüzün 
optik girişine , uydu alıcılarından yada 
santral sisteminden gelen koaksiyel 
kablolarda dönüştürücümüzün koaksi-
yel çıkışlarına bağlantısı yapılır.

• Adaptör bağlantısı gerekiyor ise (Quat-
ro Dönüştürücü için) adaptör bağlantısı 
yapılır.

Optik LNB sisteminin tasarlanması 
ve kurulmasında dikkat edilecek 
hususlar

• Öncelikle optik lnb çıkış gücünün 
+6,5dBm olduğu ve koaksiye dönüşün 
noktasında kullanacağımız dönüştü-
rücülerin optik giriş güç değerlerinin 
0dBm ile -15dBm arasında olması 
gerektiği unutulmamalıdır. (Bunlar ka-
talog değerleri olup seçtiğiniz ürün ve 
gelişen teknoloji ile birlikte değişim 
gösterecektir)

• Işığımız optik LNB den çıktıktan son-
ra dönüştürücüye ulaşana kadar üze-
rinden geçtiği her bağlantı noktasında 
zayıflayacaktır. Bu zayıflamalar hesap-
lanmalı, optik olarak kaç farklı noktaya 
sinyal gönderileceği bu hesaplamalar 
göz önünde bulundurularak seçilmeli-
dir.

• Fiber Optik Kablolar bulunacağı fizik-
sel ortama uygun seçilmelidir.

• Bağlantılar yapılırken hijyel kurallarına 
uyulmalı ve bağlantı noktaları azami 
derecede korunaklı hale getirilmelidir.
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olay kurulan 
küçük bir uydu 
anteni, bilgi-

sayarınızı, evinizdeki 
veya işyerinizdeki lokal 
şebekenizi herhangi bir 
telefon hattı veya ka-
rasal kablo bağlantısı 
gerektirmeden uydu 
üzerinden internete bağ-
lar. Veri iletimi uydu ile 
çanak anten arasında 
yapılır. Karasal hatlar-
dan tamamen bağımsız 
olduğu için özellikle in-
ternet altyapılarının iyi olmadığı yerlerde uydu-
dan yüksek hızlarda ve çok ekonomik fiyatlarla 
bağlantı imkanı sunar.

Haberleşme uydularındaki yansıtıcıları 
(transponder) kullanarak ana bir istasyon (hub) 
üzerinden  kullanılan iki yönlü bağlantı, hem 
veri göndermek (uploading) hem de veri almak 
(downloading) için kullanılabilen bir bağlantı 
çeşididir. Üzerinden merkezle veya birbirleriy-
le, tek veya iki yönlü olmak üzere ses, data ve 

görüntü iletişimini sağlarlar.
İletişim için gerekli olan herbir link için uydu-

da bir taşıyıcı, yani frekans aralığı tahsis edilir. 
Böylece hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir her türlü 
link ihtiyacı karşılanır.

Biz Yarkın Elektronik olarak bu gelişmenin 
üretim tarafında olduk. Altı yıldan beri konusun-
da dünyada öncü olan Hughes, Avanti, Too-
way firmaları için internet çanaklarının bağlantı 
elemanlarını,ayaklarını üretiyoruz.Avrupa ve 
Afrika’ya ihrac ediyoruz.Avrupa ve Türkiye’deki 
tek onaylı üreticiyiz. Artık bu bilgi birikimlerimi-
zi Türkiye’deki kullanıcılara sunacağımız için 
mutluyuz.

Saygılarımla

KA BAND 
UYDU INTERNET ERIŞIMI

Kaan Yarkın 
Yarkın Elektronik
Yönetim Kurulu Başkanı

K
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a-Band teknolojisini kullanan uydu inter-

net hizmetinden bahsetmek istiyorum. 

Karasal hatlarda yaşanan sorunlar, bi-

reysel ve kurumsal kullanıcılar için uydu internet 

hizmetlerini cazip hale getiriyor. Ne var ki fiyatla-

rın yüksek olması bu hizmetin yaygın bir biçimde 

kullanılmasının önüne geçiyor. Bunu gören ge-

liştiriciler yeni bir sistem arayışı içine girmiş ve 

Ka-Band teknolojisini geliştirmişlerdir. Bu sayede 

uydu internet fiyatlarını aşağı çekmeyi başarmış-

lar ve Ka-Band servisler ile hem bireysel hem 

de kurumsal kullanıcılara çok daha uygun fiyatlı 

uydu internet hizmeti sağlamışlardır.

Ka-Band uydular Multi-Spot Beam Teknolojisi 

kullanırlar ve bu teknoloji geniş band erişim hiz-

metleri için esnek bir alt yapı sağlar. Servis sağ-

layıcılar bu esnek alt yapı sayesinde ekipman ve 

kapasite maliyetlerini düşürerek daha ucuz uydu 

internet hizmeti sunma şansı yakalamaktadırlar.

Özellikleri
• Küçük Çanak Anten seçeneği 74 ,98 veya 

1.20 cm.
• Düşük güç ihtiyacı, 1w, 2w, 3w.
• Aynı frekans farklı spotlarda tekrar kullanıla-

bilir. Uydu üzerindeki kapasite en efektif şekilde 
paylaştırılmış olur. Dolayısıyla yüksek kapasite 
- düşük maliyet ilişkisi bu hizmetin bireysel kulla-
nıcıların erişebileceği fiyatları oluşturmuştur.

• Alış (Download) yönü 22Mbps, Çıkış yönü 
(Upload) 6 Mbps’a kadar.

• Geniş kapsama alanı.
• Çift yönlü uydu internet.
• Kesintisizlik süresi % 99.5

KA BAND Uydu internet nedir?
 Uydu üzerinden çift yönlü uydu internet eri-

şimi sağlanır. Hızlı ve pratik kurulumu ile altya-
pının yetersiz kaldığı (Karasal hatların olmadığı) 
bölgelerde kısa sürede evinize ya da ofisinize 
uydu üzerinden internet bağlantısı sağlayabilir-
siniz.

KA BAND UYDU INTERNET 
SISTEMLERI

K

Adem Serttaş
VSAT Uydu Haberleşme
Genel Müdür
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RÖPORTAJ

CeBIT, BILIŞIM VE TEKNOLOJIYI
SEKTÖRLERLE BULUŞTURUYOR

Murat Özer 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Bilişimin Ülkeler İçin Önemi
Teknolojik anlamda hızla gelişen ve güçlenen ül-

keleri gözlediğimiz zaman, ivmelenme üzerinde bili-
şim sektörünün oynadığı rol rahatlıkla fark edilebilir. 
Bilişim ve teknoloji artık birbirinden bağımsız düşü-
nülemeyecek kavramlar olarak dünya platformunda 
yerini almış durumda olduğubnu belirten Özer, çok 
değil, yalnızca son yirmi yılı incelediğimiz zaman, 
bilişim sektöründe yer alan firmaların çok hızlı bir 
şekilde yükseldiği ve ülke ekonomisinde çok büyük 
paylara sahip olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bunun 
en büyük sebebi; tüm sektörler içinde yer alan faa-
liyetlere bağlı sorunlara yönelik çözüm olabilen ve 
aynı şekilde gelişime yönelik cevap verebilen, tek 
sektörün yine bilişim sektörü olmasıdır diyor. 

CeBIT Bilişim Eurasia Fuarının Tarihçesi
1999 yılından beri düzenlenmekte olan CeBIT 

Bilişim Eurasia, Avrasya ve Afrika bölgesi için ger-
çekleştirilerek bu çoğrafyadaki bir numaralı Bilişim, 
Teknoloji ve Haberleşme etkinliği olma özelliğini ta-
şıyor.CeBIT günümüz sektör trendleri, şebekeler ve 
üretim sunumları hakkında bilgileri karşılaştırmalı 
görmek için uluslararası bir ortam sunuyor.

Dikey Sektörler Bilişim ve Teknoloji 
İhtiyaçlarını CeBIT Bilişim Eurasia’da 
Bulabiliyor

Elektirik, Elektronik, Sağlık Enerji, Eğitim ve Öğ-
retim, Finans, İnşaat , Makine, Tekstil, Lojistik, Tu-
rizm, gibi lokomotif sektörler başta olmak üzere tüm 
dikey sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için Ce-
BIT Bilişim Eurasia,  yeni teknolojilerle buşluşmak ve 
maaliyetleri düşürmek için en doğru platformdur.

17 Farklı Ülkeden Katılımın Gerçekleştiği 

CeBIT Bilİşim Eurasia’da bu yıl Hedef 20 
Ülkeden Katılım!

CeBIT Bilisim Eurasia, EMEA Bilişim pazarlarının 
merkezidir. Geçtiğimiz sen Türkiye başta olmak üze-
re Almanya, Belçika, Bulgarİstan, Çin, Danimarka, 
İsviçre, Japonya,  Güney Kore; Kore, Kanada, KKTC,  
Polonya;, Taiwan, UAE, UK  ve Yunanistan’dan ger-
çekleşen katılımlar ile tam anlamıyla uluslararası 
ticari bir platform olan CeBIT Bilşim Eurasia’nın bu 
seneki hedefi 20 farkli ülkeyi İstanbul’ da katılımcı 
olarak ağırlamak.

Uluslararası Alıcılar CeBIT’e Geliyor; 90 dan 
fazla Ülkeden Potansiyel Alıcı Buluşmaları 
Hedefleniyor

4 saatlik bir uçuş measfesinde CeBIT Bilşim Eu-
rasia 750 milyondan fazla insanın yaşadığı bu çoğ-
rafyada bilim teknoloji ve haberleşme sektöründe 
son 15 yıllık iş tecrübesi ile 110 un üstünde ülkeye 
ev sahipliği yapmşıtır.

Sektörden gelen talepler ile birlikte kabuk değiş-
tirmekte olan CeBIT Bilişim Eurasia 2014 yılı için 
ağırlıklı olarak İş Dünyasını hedeflemekte olduğunu 
söyliyen Murat Özer, bu doğrultuda  80 ni aşkın ül-
keden Uluslararası Alım heyetlerini ve Uluslararası 
Ticari heyetleri CeBIT Bilşim Eurasia katılımcıları ile 
buluşturmak için çalışmalarına başladıklarını ve he-
deflerinin geçen sene 93 olan ziyaretçi ülke sayısını 
geçmek olduğunu söyledi.

Yurtiçi Alım Heyetleri Ticaret ve Sanayi 
Odaları İş Birlikleri İle İvme Kazanarak 
Devam Ediyor! 

Anadolunun dört bir yanından gelmekte olan zi-
yarteçilere ek olarak Anadoludaki, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odalari, Universiteler ve Kamu kurum ve 
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kuruluşları ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz 
Anadolu bilişim ile CeBIT te buluşuyor çalışmala-
rımızla ivmelenerek devam edecek diyen Özer, bu 
seneki ziyaret edilecek hedef şehirler arasında ; 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli 
ve Trabzon başı çekmekte olduğunu belirtti. 

Örnek vermek gerekirse, 4 yılı aşkın bir süredir 
İzmir Ticaret Odası ile olan ilişkilerini örnek gösyte-
ren Özer, dört yıl önce kıstlı bir ziyaretçi ile başlıyan 
İzmir Ticaret Odası ve CeBIT İş Birliğinin yıllar için-
de büyüyerek,  yalnızca ziyaretçi ile sınırlı kalmayıp 
geçtiğimiz sene İzmir Ticaret Odası Pavllion’u olarak 
bir ilke imza atarak 30 u aşkın İzmir li firmayı katı-
lımcı olarak CeBIT e getirdiklerini belirten Özer, bu 
ve buna benzer Ticari İş Birliklerinin Türkiye’nin tüm 
şehirlerindeki katılımcıları dünyanın dört bir yanın-
dan gelen alıcılar ile buluşturma adına Türk firmalara 
büyük imkan sağladığını belirtiyor. 

CeBIT Etkinliklerinde Partner Ülke Kavramı:
2011 yılında Partner Ülke iş birliğinde ülke ola-

rak Türkiye CeBIT Hannoverin en büyük katılımını 
gerçekleştirmis 5.500 m2 üzerinde katılım ve 100’ü 
aşkın firma ile Türk Bilişimcileri Alman İş ortakları ile 
buluşturmuştur.

Gerçekleştirilen muaazam  işbirliği 2012 yılı itiba-
ri ile Partner Ülke kavramının Türkiye ve Türkiyenin 
stratejik iş birliği içinde olduğu veya yakın zaman-
da olmayı planladığı ülkeler ile birlikte Partner Ülke 
kavramını gerçekleştirme gerekliliği  Azerbeycan ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ lerini CeBIT Bilşim 
Euasia nın Partner Ülkeleri arasına katmış ve ülke-
ler arasında ticari iş birlikleri B2B iş görüşmeleri ile 
dahada gelişmiştir.

2014 Yılı Potansiyel Partner Ülkeler
CeBIT Bilişim Eurasia 2014 Partner Ülke için 

görüşülen ülkeler arasında Polonya, Bulgaristan ve 
Taiwan yer almaktadır. Dünyanın en tanınmış ve en 
başarılı ticari fuarları arasında yealan CeBIT Bilişim 
Eurasia, Avrasya bölgesindeki bilişim firmalarının 
yanı sıra işinde bilişimi kullanan tüm dikey sektör fir-
malarını, kamu kurumlarını ve medya kuruluşlarını 
aynı çatı altında buluşturan tek etkinliktir.

Fuardan Daha Fazlası CeBIT Global 
Konferans Etkinliklerinde var! Sinerji 
Büyüyor!

Fuar ile eş zamanlı olarak düzenlenmekte olan 
CeBIT Global Konferans etkinlikleri Sinerji yarat-
maya 2014 yılındada devam ediyor. CeBIT Global 

Konferans Türkiye ayağı, 11-14 Eylül tarihleri ara-
sında aynı çatı altında IFM Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul’da ziyaretçileri ile buluşacak.

2014 CeBIT Global Conferans’ta Öne Çıkacak 
Konular

Dünyanın dört bir tarafından çok değerli uluslara-
rası konuşmacıları ağırlayacak olan konferansın ana 
temaları;

• Mobil İletişim ile Değişen İş Yapış Şekilleri 
• Metropolitan Solutions
• Nesnelerin İnterneti
• Big Data ve Cloud 
• Datability  
• Güvenlik 
• E-Health
• E- Ticaret
• IT R&D 
Kamu, STK’lar ve Akademisyenler ile birlikte en 

büyük bilgi paylaşımı platformu: CeBIT Bilişim Eu-
rasia

CeBIT Bilişim Eurasia,  Kamu kuruluşları,  Sivil 
Toplum Kuruluşları  ve üniversiteler ile işbirliği için-
dedir. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz başta 
TBD, YASAD, BASID, TUYAD, TOSYÖV ile olan iş 
birliklerimizi bu senede  büyüterek devam ettirme 
anmacındayız diyen Murat Özer geçtiğimiz sene  7 
Bakanlık ve Türkiye’nin dört bir yanından Üniversite-
lerin katılım sağladığını ve yine uluslararsı bakanları, 
sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ve üniversite-
lerin ağırladıklarını belirttiyor.

Katılımcı Bakanlıklardan Bazıları, Başbakanlık, 
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Bi-
lim Sanayi Ve Teknolojı Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Bakanlığı

Murat Özer 



20 DİJİTAL YAŞAM | MAYIS 2014

İSTATİSTİK VE ÖNGÖRÜLER 

Türkiye’de 21 milyon noktada TV izlenmekte ve %60 

oranında izleme seçeneği ile Uydu TV lider konumda. 

Ülkemizde iç piyasaya satılan Receiver adetleri 2012 yılı 

3.8 milyon, 2013 yılı 4.1 milyon. 

OTT ve IP TV sistemlerin Kablo TV’nin adet bazda 

yıllık %’lik oranları 2012 %4,  2013 %11 oldu. 

Yeni teknolojiler; Akıllı LNB’ler geniş bant 
uydu internet ve TV piyasasını 

çift yönlü teknik ile hareketlendirecek 

2013 Uydu geniş bant kullanımı 13.8 Trilyon MB, 
2016 Uydu geniş bant kullanımı 

ön görüleri 39.7 Trilyon MB
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TUYAD

TUYAD FAALIYET RAPORU

Devam eden çalışmalarımız;

UYAD AKADEMİ çalışmalarına başlanmış ve Mes-
leki Yeterlilik Kurumu ile irtibatımız devam etmek-
tedir.

n İTO ve TUYAD ortak çalışması 19 Haziran 2014 per-
şembe günü saat 13.30-17.00 saatleri arasında “Yeni 
Nesil Uydu ve Kablo Teknolojileri” zümre toplantısı ya-
pılacaktır.

n Ekonomi bakanlığı ile Elektronik Kart üretimi ya-
pılan SMD makineleri ithalatında uygulanan KDV’nin 
kaldırılması ve makine alım teşvik için kredi verilmesi 
konusunda çalışmalara devam etmekteyiz.

n Kablo TV SMATV komisyonumuz; Türksat, Digi-
turk, D Smart firmalarının ve sektör temsilcilerimiz ile ça-
lışmalar yaparak, Toki, Kip Taş, Emlak konut ve Kentsel 
dönüşüm daire başkanlığına rapor hazırlamaktadır. Bu 
rapora sistemde kullanılacak ürün markalarını, kurula-
cak sistemin standartlarını, taşeron firmada olması ge-
reken vasıfları ve iş bitirmede aranacak yeterlilikler belir-
tilmektedir. Amacımız toplu konutlarda kurulan sistemin 
sektör temsilcilerimizce yapılmasıdır.

n 2014 ikinci çeyreğinde faaliyete girmesi planlanan 
Türksat 4A uydusu ile sektörün hareket kazanacağı ön 
görülmekte ve HD formatında yayın yapan FTA kanalla-
rın artması ile yeni nesil uydu alıcılarının satışı da arta-
caktır.

n TSE, HYB belgelendirmelerinin San. Bak. Garanti 
belgesi ile aynı süreye getirilmesi, iki yıllık vizelerin uy-
gulanması konusunda çalışmalar devam ediyor.

n Toplu dağıtım sistemlerinde kullanılan ekipman ve 
proje standardı için imalatçı firmalar ile toplantı ve çalış-
ma gruplarının oluşturulması devam ediyor.

n GVF Başkanlığında GLOBAL VSAT FORUM & 
TUYAD toplantısı ve Orta Doğu’da acil eylem uygulama 
merkez anlaşması yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.

n DÜNYA UYDU BİRLİĞİ Türkiye’de kurulması hak-
kında uluslar arası platformda görüşmeler yapılmış ve 
GVF ile daha etkin çalışma konusu uygun görülmüştür.

n Başbakanlık ihracatı geliştirme etüt merkezi ile or-
tak çalışma başlatıldı.

n İTO, yerel ve İstanbul iş mahkemesi ile derneğimiz 
arasında bilirkişi uygulanmasına başlandı sektör teknik 
çalışanlarımız bilirkişilik vasfı ile çalışmalar yapmaya de-
vam etmektedir.

n IP TV gibi OTT yayın hizmetlerinin herhangi bir 

teknik düzenlemede olmaması piyasada mevcut saha 
çalışmalarında boşluk ve ileri dönük ortak mutabakat 
planının çıkmaması riskini de beraberinde getirmektedir. 

RTÜK ve BTK kurumuna konu hakkında yazı yazıl-
mış ancak konu hakkında yetki karmaşası olduğundan 
sonuca gidilememiştir.

n Bina içi haberleşme tesisatı BTK tarafından günde-
me alınan ve ilgili komisyonumuzca altı aylık süreçte ça-
lışılan rapor çeşitli bakanlık ve kurumlara gönderilmiştir. 

Aynı zamanda şartname standardı modeli de taşıyan 
çalışma henüz regülasyon tarafından uygulama şekline 
getirilmemiştir.

n KA Bant yıllık telsiz ücreti BTK tarafından KA bant 
uydu alıcı sistemleri yer istasyonu statüsünde görüldü-
ğünden tesis kullanım ücreti talepleri vardır.

Konu hakkında yaygın kullanımı desteklemek amacı 
ile ilgili kuruma yazı yazılmış ve neticesi beklenmektedir.

n SÜREKLİ eğitim merkezleri sektörel kurs açılma-
sı konusunda irtibata geçilmiş ve Uydu montaj ve kablo 
montaj konularında iki ayrı başlık açılması konusunda 
yazı yazılmış ve İTO komite toplantında konu gündeme 
getirilmiştir.

Telekomünikasyon komite altında devam eden Elekt-
ronik haberleşme alt dersleri derneğimiz eğitim komisyo-
nunca verilecektir.

n Karasal Dijital DVB-T 2 Ülkemizde devreye alınma-
sı ve sistemin mevcut yapıya en modern şekli ile tesis 
etmesi konusunda teknik heyetimiz ile yapılan çalışma-
ların netice raporu RTÜK kurumuna teslim edilmiştir.

Kullanılacak kutu ve dahili TV sistemlerinin yerli üre-
ticiyi destekleyici olması konusunda görüş raporu ekinde 
teslim edilmiş yeni yapılanma süreci beklenmektedir.

n Çevre ve şehircilik bakanlığınca Çanak antenlerin 
kullanım uygulama şekli düzenlenmesi konusunda yap-
tığı çalışmaya gerekli bilgi notu verilmiştir. Tek çanak 
antenden toplu kullanım şeklinin desteklendiği projece 
çanak antenin kaldırılamayacağı ancak düzenlemenin 
görsel düzene ve genel tasarrufa katkı sağlayacağı be-
lirtilmiştir.

n TSE servis vizeleri yetkili servislerin çalışma müsa-
adesinin alındığı çalışma vizelerinin ürün garanti belge-
leri gibi iki yıl olması konusunda yazı yazılmış görüş için 
ilgili bakanlığa bilgi verilmiştir.

n Uydu alıclarının satışında uygulanan %6,7 ÖTV 
vergisinin kaldırılması için görüşmelerimiz devam et-
mektedir.

T
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LED NEDİR?
LED(Light Emiting Diode), aslında diode ola-

rak bilinen yarıiletken malzemenin farklı bir uy-
gulamasıdır.

P ve N tipi yarıiletken malzemeler birlikte 
kullanıldıklarında, kendi özellikleri dışında farklı 
bir yapı oluştururlar. A ve B kutuplarına, doğru 
yönde bir batarya bağlandığında(A kutbu +), P 
bölgesinden N bölgesine doğru bir akım akar. A 
kutubuna (-) ve B kutubuna (+) gerilim uygula-
nırsa akım akmaz (ters yön). Akımın bir yönde 
akması ve diğer yönde akmaması tipik bir diod 
özelliğidir ve zaten diod, tanımını da buradan al-
maktadır.

LED(ışık yayan diod), normal diod gibi çalışır 
ancak içinden akım geçtiğinde ortama ışık verir. 
LED diod, içinden geçen akımın şiddetine bağlı 
olarak ışık verir, akım artarsa ışık da artar.

LED diodun verdiği ışık değişik renklerde ola-
bilir. Burada önemli bir nokta, doğru yönde po-
larma uygulandığında, diod seri bir dirençle (ko-
ruma direnci) korunmalı, akımın belli bir değerin 
üzerine çıkmasına izin verilmemelidir.

LED iç direnci, LED’in içinden geçen akıma 
bağlı olarak değişir. Eğer koruma direnci kon-
maz ise LED hasar görebilir.

Akım arttıkça direnç küçülür, küçülen direnç 
sayesinde akım daha çok artar ve LED arakesiti 
fazla ısınacağı için harab olur.

Bu nedenle LED’i süren besleme, akım kay-
nağı (akım sabit) olarak tasarlanmalıdır.

LED TİPLERİ
A- Verdikleri ışık cinsi bakımından, iki ayrı 

LED tipinden söz edilebilir.
• Işığı insan gözü ile görünebilen LED’ler.
• İnsan gözü ile ışığı göünemeyen LED’ler 

(kızıl ötesi ışık veren led’ler). 
Dalga boyunun istenen değerde olmasını 

sağlamak için, yarıiletken malzeme içine konan 
katmanlarla oynanarak (cins ve miktar) istenen 
ışık bölgesi ve rengi yakalanır.

B- Plastik veya metal kılıflı LED’ler.
LED kullanım amacına ve gücüne göre farklı 

kılıfl arda üretilmektedir.
C- DIP Dual in-line package LED
D- Aynı kılıf içinde farklı rekte LED’ler (3IN1).
E- COB LED(Chip on board)
F- MCOB LED(Çoklu COB, multiple Chip on 

board)
Ayrıca dış görünümüne göre de farklı isim-

lerde LED saymak mümkündür. (SMD, mantar, 
yuvarlak, oval, power LED gibi)

NEDEN LED?
Işık alanında LED büyük bir olaydır, büyük bir 

sıçramadır ve ışık endüstrisinde LED, ışığın çağ 
atlamasına neden olmuştur.

LED her yerde kullanılıyor. Otellerde, sağlık 
sektöründe, dış mekanlarda, dış cephe aydın-
latmasında, otoban aydınlatmasında, park ve 
bahçelerde, dekorasyonda, ofi slerde, evlerde, 
eğlence yerlerinde, endüstride, atölyelerde, top-

LED  VE LED EKRANLAR

K
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Merih Video
Yönetim Kurulu Başkanı
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lantı salonlarında, cep telefonlarında, sinyalizas-
yonda, aydınlatma sektöründe tüm uygulamalar-
da kullanılabilir.

ÖMÜR: 
LED ömrü 50 bin - 100 bin saat olabilmektedir.

LED EKRAN NEDİR?
LED lerle yapılan ekranlar denebilir.

LED ekran bileşenleri:
• Karkas
• Modül ve/veya kabin
• Kontrol kartlari

KARKAS: 
Ekranı taşıyan yapıdır. Alüminyum veya de-

mirden yapılmaktadır. Karkaslar ekran büyük-
lüğüne ve ekranın kullanılacağı yere göre farklı 
yapılarda olabilmektedir. 

MODÜL: 
LED lerin uygun ölçülerde dizin oluşturmasıyla 

yapılırlar. Modülü oluşturan LED’ler eşit aralıklar-
da dizilirler. Modül de bulunan LED’lerin birbirine 
olan uzaklığı, ekranın çözünürlüğünü belirler. 

Çözünürlük (1 m2‘deki piksel sayısı): m2’deki 
LED sayısı çözünürlüğü belirler. Bir LED bir pik-
sel demektir ve bir m2’deki piksel sayısına çözü-
nürlük denir. 

Modüller çeşitli boyutlarda yapılmaktadır. 
160X160 mm 192x192 mm veya 160x320 mm 
gibi.

KABİN (CABİNET): 
Genel olarak; modüller belli bir yapı oluştur-

mak üzere, yan yana ve üst üste konarak bir ka-
bin yapılır. 

Kabinler yan yana ve üst üste konarak da ek-
ran oluşturulur. Her kabinde bir adet alıcı kont-
rol kartı (receiving card) ve her ekranda bir adet 
sending card kullanılır. 

Kabinler de değişik ölçülerde yapılmaktadır. 
640x640 mm / 768x768 mm / 960x1280 mm gibi.

EKRANLARA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:
Ekranlar temelde 2 ayrı sınıfta projelendirilir.
• İç mekanda kullanılan ekranlar
• Dış mekanda kullanılan ekranlar

Piksel aralığı 7 mm’nin altında olanlar iç me-
kanda ve

diğerleri dış mekanda kullanılmaktadır.
Dış mekanda kullanılan ekranların parlaklık
seviyesi 5000 mcd’den yukarda olmalıdır iç 

mekan
ekranlarında parlaklık en çok 3000 mcd’dır.

KULLANILDIKLARI YERE GÖRE EKRANLAR:
Sabit ekranlar: Ekran bir yere kurulacak ve 

hep orada çalışacaksa, bunlara sabit ekranlar 
deniyor.

TRANSPARAN EKRANLAR:
Bazı yerlerde transparan ekranlar da kullanıl-

maktadır. Ekrana önden veya arkadan bakıldığın-
da diğer taraf görülebilmektedir. Bu ekranlarda 
P30 veya P50 gibi çözünürlükler seçilmektedir. 
Piksel aralıkları büyük olduğu için de çok uzak-
lardan izlenilmesi hedefl enmektedir.

Bu ekranlar bina dış cephelerinde kullanılır ve 
binada yaşayanlar dışarıyı görebilirler.

EKRANLARIN BAKIMI:
Ekranlar genel olarak pek bakım istemezler. 

Ancak LED diodlar rutubetten etkilenebilirler. En 
çok ayda bir ekranı 1-2 saat çalıştırmak gerekir.

Uzun süre çalışmayan ekranlarda bazı pik-
seller başlangıçta aktif olmayabilir, ancak birkaç 
saat çalıştıktan sonra bu piseller de düzelebilir.

EKRANLARIN KORUNMASI:
Ekranlar, harici etkilerden, tozdan ve darbe-

lerden özellikle korunmalıdır. LED ekranların aşı-
rı ısınmasına izin verilemez.

LED veya yarıiletken tüm devrelerde 
jonksiyon(arakesit) ısısı ençok 70 Derece san-
tigrad olabilir. Daha yüksek ısı, jonksiyonu harab 
eder, dolayısıyla bu hususa dikkat etmek gerekir. 
Ekranların elektriksel olarak aşırı ısıdan korun-
ması mümkündür.

Genel olarak ekranlar -20/+45 dereceleri ara-
sında çalışabilirler.

Ayrıca klima gibi soğutucu kullanarak, zora-
ki soğutma da yapılabilir. Genel olarak ekranla-
rı soğutmak için klima önerilmemektedir. Klima 
önemli ölçüde elektrik enerjisi tüketmekte ve ba-
kımı zor olmaktadır. Devamlı klima servisi gerek-
mektedir.



24 DİJİTAL YAŞAM | MAYIS 2014

MAKALE

nalog dünyadan Dijital dünyaya  geçtiği-
miz her sektörde çok hızlı bir teknolojik 
evrimin oluştuğunu görüyoruz. Bunlar-

dan en belirgin olanı da Dijital TV yayınları. Dijital 
yayın teknolojisi ile, geçmişe nazaran çok daha 
kaliteli ses ve görüntü imkanı sağlandı.  İlk olarak 
SD-MPEG2  yayınla analog dünyadan ayrıldık. 
Önce uydu yayınları (DVB-S) ile başlayan süreç 
karasal yayın(DVB-T) ve dijital kablo(DVB-C)  ya-
yınları ile devam etti.   

 O yıllarda TV ekran ölçüleri de oldukça kü-
çüktü. 720x576 piksellik çözünürlükteki yayınları 
ekran boyunun 7-9 katı mesafeden izlerken ana-
log  yayından çok daha kaliteli gelen bu yayın kul-
lanıcıyı tatmin ediyordu. 

Kısa bir süre sonra HD ready(1280x720) 
Tvler, daha destekleyecek yayın olmadan müşte-
rilerin karşısına çıktı. Daha büyük ekran ölçüleri 
de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Televiz-
yonların ekranları büyüdükçe, kullanıcılar için ya-

yın kalitesi farkı kolayca hissedilebilir hale geldi. 
STB ların tamamı dijital olmasına rağmen HDMI 
arabirimi hala SCARTın yerini alabilmiş değildi. 
Bu durum, HD Ready televizyon sahiplerinin, iz-
leyebilecekleri gerçek çözünürlükte yayın izleme-
lerine izin vermedi. Çünkü SCART arabirimi en 
fazla 576i çözünürlüğü desteklerken HD Ready 
televizyonlar 720p çözünürlükte video gösterebil-
mekteydi.   

Kısa bir süre sonra FullHD (1920x1080) Tvler 
ve STBlar piyasada yerini aldı. HDMI arabirimi-
nin de kullanılmasıyla birlikte daha önce en fazla 
576i çözünürlükte yayın izleyen kullanıcı, 1080p 
Full HD yayın ile karşılaşınca izlediği yayın kalite-
sinin farkını gözle görülür biçimde hissetti. Ancak 
her yeni teknoloji gelişiminde yaşandığı gibi, ilgili 
teknolojiyi destekleyecek kanal sayısı yetersizdi. 
Yeni teknolojiyi destekleyen kanallar çoğaldıkça, 
kaliteli yayını boyut büyüklüğü sebebi ile taşımak 
gittikçe zorlaştı. Buna bir çözüm olarak, SD den 

GEÇMIŞTEN GELECEĞE
4K & HEVC

A

Levent Tüzün
Vestel Elektronik A.Ş. 
STB Tasarım Müdürü
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HD  ye geçişte yine önemli bir geçiş olan MPEG2- 
MPEG4(H.264) geçişi gerçekleşti. Geliştirilen 
yeni sıkıştırma tekniği sayesinde aynı kalitedeki 
yayının iki katı oranında sıkıştırılması sağlanmış  
ve PVR gibi ürünlerin kayıt zamanı 2 kat arttırıl-
mış oldu.

Televizyonlar ve yayın çözünürlükleri büyürken 
insan gözünün anatomisi sabit kalmış ve yayın 
farkını anlamak için ekranı izleme uzaklığı azal-
mıştı. İnsan gözünün açısal çözünürlüğü 1 de-
recenin 60ta biri seviyesinde olduğu için, SD de 
ekran boyunun 7 katı mesafeden seyredilen Tvler 
artık çok daha yakından ekranın 3 katı mesafeden 
izleniyordu. TV izleme görüş açısı 30 dereceye 
çıkmıştı ve Full HD çözünürlükteki bir yayının di-
ğerlerinden farkının gözle farkedilebilmesi için bu 
mesafe gerekiyordu. 

Teknoloji hızla ilerledi ve  4K UltraHD Tvler 
merketlerde yerini aldı. Çözünürlüğün 4 katına 
çıkması ile TV izleme görüş açısı 60 dereceye 
çıktı. Başka bir deyişle, UltraHD  bir yayının ka-
litesinin FullHD’den farkının anlaşılabilmesi için 
Tv ekran boyunun  1.5 katı mesafede izlenmesi 
gerekiyordu. Konforlu bir TV deneyimi için 1.5-2M 
mesafe olması gerektiği düşünüldüğünde  olması 
gereken minimum ekran boyunu 50” ve üstü oldu-
ğu gerçeği oraya çıktı.  

Hdnin 4 katı pixel yoğunluğu, hem yayın bant  
genişliği ihtiyacını hemde STB PVR gibi ürünler-
de HDD ihtiyacını arttırdı. FullHD yayın ile birlikte 

ortaya çıkan sorun, çözünürlüğün 4 kat artması ile 
tekrar belirmişti. Çünkü yüksek kalitedeki yayın, 
iletim ve depolama problemlerine yol açmıştı.  Bu 
sorun yeni codec HEVC (H.265)  ile aşıldı.  Yapı-
lan testlerde 4K yayınlarda, yeni formatın H264 e 
göre  %64 avantaj sağladığı görüdü.  Aynı bitrate 
te verilen H264 ve HEVC yayınlarındaki kalite ar-
tışı belirgin bir şekide üstteki resimde görülmek-
tedir.

Vestel olarak  2013 yılında büyük ekran boyut-
larında (50’’ ve üstü)  FHD(Full High Definition) 
deneyiminin 4 kat arttırıldığı, 10 bit renk derinliği-
ne sahip LVDS(Low Voltage Differential Signaling) 
video kalitesini arttıran, video sıkıştırma standar-
dı olan HEVC(High Efficiency Video Coding) yi 
destekleyen ve ultra HD(High Definition) özellikli, 
TV tasarımı yaptık.  4K2K olarak adlandırılan pa-
nellerin kullanıldığı, gerekli donanımın ve yazılım 
uygulamalarının geliştirildiği bu üründe V-by-One 
teknolojisi  kullanılarak sürülen 4K2K paneller 
3840x2160 çözünürlüklüdür ve günümüzde kulla-
nılan FHD teknolojisinden 4 kat daha fazla çözü-
nürlüğe sahiptir. 

Gercek 4K yayınları alabilen HEVC destekle-
yen STB ların üretimine  2014 yılı içerisinde baş-
landı. Broadcom entegre teknolojisinin kullanıldı-
ğı, 10K DMIPS hızında, 4Kx2Kp60 HEVC H.265  
ve aynı zamanda 4 FHD HEVC H.265 1080p ya-
yını decode edebilen üründe 2TB HDD bulunuyor. 
HDMI 2.0 ,  HDCP 2.2 , USB 3.0, Gigabit Ethernet 
gibi üstün birçok özelliği bir arada barındıran STB, 
WiFi 802.11b/g/n desteği ile birlikte sunuluyor.Full 
Band Capture DVB-S2 , DVB-C, DVB-T2/C des-
tekleyen frontendler opsiyonel olarak destekleni-
yor.
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üyük televizyon üreticilerinin, Pay TV, uydu 
platformlarının ve Telekom gibi internet ser-
vis sağlayıcısı firmaların OTT / IPTV uygu-

laması Türkiye’de de yaygınlaşıyor.
Bu sektörün yaygınlaşmasıyla birlikte OTT /

IPTV platform Headend cihazları da ülkemizde 
kullanılmaya başlandı.

Bu cihaz, uydulardan gelen DVB/S-S2 yayın-
ları alarak yaklaşık 200 TV kanallı bir havuz oluş-
turuyor.

Sonrada bu IP formatlı TV kanal havuzundan 
sizin seçim yaparak teknik değerlerini belirlediği-
niz 40 adet SD kanalı OTT platformu veya IPTV 
platformu olarak internet üzerinden istenilen nok-
ta veya noktalara iletiyor.

İngilizce terimlerle ifade etmek gerekirse, TV 
kanallarını Gateway özelliği sayesinde önce IP 
formatına dönüştürüp, aynı anda eş zamanlı ola-
rak Transcoding ve Scaling yapıyor.

Alttaki fotoğrafta cihazın web arayüzünde 

OTT / IPTV HEADEND 
UYGULAMASI

B
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Türksat uydusundan girilen Transponderin Input SetUp değerleri görülüyor.
Yine alttaki fotoğrafta işlem görmüş ve IPTV platformu olarak internet için uygulanmış yayının VLC 

Player ile alınmış ekran görüntüsünü görüyoruz. Cihazın aynı zamanda, VOD server olarak yayın yapa-
bilen bölümü de mevcut. Böylelikle canlı TV yayını ve VOD yayınlarını birlikte verilebiliyor.

Cihaz, 3U Rack Kabinli bir kutuda, 12 uydu transponder giriş kartı, 1 kontrol girişi, 2 IP giriş-çıkışı ve 
monitör çıkışı bulunuyor.

Ayrıca cihaz, bilgisayar(Dizüstü ve masaüstü), 
SetTopBox, iPad, iPhone gibi cihazlardan çeşitli 
formatlarda izlenebiliyor.

Cihazın çalışır halde arka panel 
görüntüsü ve Laptopta VLC player ile 
alınan görüntüsü.

Bu sistem aynı zamanda yerel network sistemlerinde kapalı devre olarak çalışarak; kurumlarda, 
hava alanı, stadyum, spor salonu, banka, üniversite kampusu gibi yerlerde yerel IPTV Headend’i ola-
rakta kullanılıyor.



28 DİJİTAL YAŞAM | MAYIS 2014

MAKALE

YAŞAMIMIZDAKI EN ÖNEMLI TEHLIKE 
STRES VE DEĞİŞİM SÜRECİ

tres, herkesin hayatı boyunca karşı-
laştığı ve sık duyduğumuz bir durum-
dur. Stres yaşamayan bir insan yoktur. 

Çünkü stres, bizim çevrede olup bitenlere 
karşı  tepki oluşturma mekanizmamızın bir 
ürünüdür. Stres yaşamayan kişi tepki vere-
mez. Tepkisiz insan olmak, bizi hayatta tutan 
en önemli mekaniizmayı kaybetmiş olmak 
demektir. Bunun anlamı ise ölümdür. Ancak 
bahsettiğimiz; psikolojik soruna yol açan 
strestir. Stresin yoğunluğu çok ise bu da ha-
yatta kalma sürecimize zarar verir. Çevreye 
uyum sağlamamızı, konsantrasyonumuzu, 

duygu durumumuzu, bedensel sağlığımızı 
gibi pek çok durumu olumsuz etkiler.

Dolayısıyla stresi gerekli ve gerçek stres 
kaynakları olmadan yaşadığımızda psikolo-
jik anlamda olumsuz etkileniyoruz. Peki bu 
ayrımı nasıl yapabiliriz? Birkaç soru ile bunu 
anlamak mümkün. Örneğin; kendinizi çoğu 
zaman gergin, endişeli ya da panik halde mi 
hissediyorsunuz? ,Tahammül seviyeniz düştü 
mü?, Konsantrasyon zorlukları yaşıyor mu-
sunuz?, Uyku problemleri yaşıyor musunuz?, 
Sık hasta olur musunuz?, Sıklıkla üzgün, 
mutsuz ya da huzursuz hissettiğiniz oluyor 

S
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mu? gibi sorularınızın yanıtı “Evet” ise bu ay-
rımı yapmış olursunuz.

Bizim için psikolojik sorun yaratan stre-
si şu şekilde tanımlayabiliriz; beklentimiz ile 
gerçekleşen durum arasındaki farka göster-
diğimiz tepkidir. Bu fark ne kadar çoksa, stres 
o kadar artar. Aslında dikkat ettiğimizde olay-
la karşılaşıncaya kadarki süreç daha yıpratıcı 
olmaktadır.

Çözüm; beklentimizi azaltmak değil, bek-
lentimizi değiştirmekle gerçekleşebilir. Kendi-
mizi ne zaman emniyetli ne zaman tehlikede 
hissederiz sorusu ile çözüm odaklı sorgula-
mayı başlatabiliriz. Çünkü cevaplarımızı bi-

lirsek o zaman stresi kontrol edebiliriz. Şu 
sebepten dolayı tehdit altında hissediyorum 
diyebilir ve ne olduğunu biliriz. Yeterince ger-
çekçi olup olmadığımızı, düşündüğümüzün 
dışında neler olabileceğini de düşünebiliriz. 
En önemli malzeme bakış açısı ve düşünce-
lerimizdir. 

Beyin için gerçek/hayal fark etmiyor. Be-
yin var olmuş gibi çalışır. Şimdiyi var olarak 
kabul eder. Bu noktada zihnimizde dönen 
olumsuzluğa dair düşünceler bizi sürek-
li olumsuzluğa itmektedir. Dr. Mel Levine’ e 
göre; “Diğer dikkat kontrolleri düşünmemizi 
yavaşlatır, böylece görevleri yeterli ve etkin 
bir şekilde yerine getiremeyiz.”  Herhangi 
duruma dair zihnimizde yer alan olumsuz 
sayılabilecek düşüncelerden (başarısızlık 
düşüncesi, durumun istenen doğrultuda git-
meyeceğine dair düşünce, kaybetme fikri, 
yeterince başarılı olunamayacağına dair dü-
şünceler, yetersizlik fikri, diğer kişilerin ona-
yını alamama&beğenilmeme düşüncesi vb.) 
sadece bir tanesinin varlığı, tüm beynimizin 
olumsuzluğa dair olasılıklara yönelik çalış-
masına sebep olur. Buradan da anlaşılacağı 
gibi düşünce kalıplarımızı yönlendirebilir ve 
mevcut potansiyelimizi en yüksek motivas-
yon ile ortaya koyabiliriz. 

Stresi, ‘düşüncelerimizi nasıl 
yönlendiriyoruz’u bularak, olumlu ve istenilen 
hedefe doğru yol almak çözer. Yönlendirme 
ile bahsettiğimiz, bireyin olayları algılama 
ve tepki verme biçimidir. Bu da stres düze-
yindeki oynamanın en önemli belirleyicisidir. 
Belki koşulları ve temel yapısal özelliklerimizi 
değiştirme şansımız yok fakat bakış açımızı 
ve algılayış biçimimizi değiştirebiliriz. Değiş-
tiremiyorum demek yapılacak en kötü şeydir. 
Çünkü elimizdeki tek gerçek fırsat budur.

Terapötik sürece girildiğinde pek çok yön-
tem ve teknikle beraber terapistle kurulan gü-
ven ve sevgi temelli bağ, baş etme gücünüzü 
arttırarak bir eğitim ve gelişim sürecine gir-
menizi sağlayacaktır.

H. Mert Özaydın
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lkemizin bulunduğu jeopolitik konum, son 10 yılda 
büyüyen ticari hacmi, sahip olduğu genç ve dina-
mik nüfusu ile birlikte lojistik sektörü, Türkiye için 

her geçen gün daha bir önem kazanmaktadır. Özelleşen 
limanlarımızın yeni yatırımlar alarak daha verimli hizmet 
vermeye başlaması, yapılacak olan yeni liman, havali-
manları, demiryolları ile birlikte Türkiye, ülke içinde ki 
lojistik aktivitelerden ayrı olarak dünya taşımacılığı için 
bir aktarma merkezi ya da taşımacılık bağlantı noktası 
görevini üstlenecektir. Hava ile örnek verecek olursak, 
bugün dünya sivil havacılık uçuşlarının %66 sı Türkiye 
hava sahasını kullanarak gerçekleşmektedir. Yapılacak 
dünyanın en büyük havalimanı sayesinde sadece hava 
sahası olarak değil, yer sahasını da kullanacak olmala-
rı itibariyle bu pastadan alacağımız pay ve ücret oranı 
hatırı sayılır şekilde artacaktır. Karayolları için yapılan 
duble yol yatırımları, demiryolu için yapılan yüksek hızlı 
tren, Marmaray gibi yatırımlar ve limanlarımızın kapa-
sitelerinin artması için yapılan yatırımlar, lojistiğin ileri 
ki aşamada daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 
İntermodal taşıma olarak adlandırdığımız; karayolu, de-
miryolu ve denizyolunun karma bir şekilde kullanılarak, 
optimum süre ve fiyat ile maksimum çevrecilik sağlayan 
bu taşıma modeli ülkemizde böylelikle daha kullanılabilir 
hale gelecektir.

Maliyetleri azaltmak için farklı lojistik aktiviteleri de-
nerken, Uzakdoğu’dan yaptığımız ithalatlarda yüksek 
bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Navlunun artma 
sebeplerine geleceğim fakat asıl önemli sebeplerden 
biri olan limanlarımız hakkında bir konuya değinmem 
gerekiyor. Sahip olduğumuz limanların, özelleştirmeler 
ile yeni yatırımlar alarak daha verimle hale geldiğinden 
bahsetmiştim. Fakat limanlarımız, dünyada ki büyük 
aktarma limanlarının sahip olduğu deniz derinliğine sa-
hip olmadığı için büyük kapasiteli gemiler ülkemize ya-
naşamamakta ve böylelikle daha az kapasiteli gemiler 
ile daha pahalıya yük getirmek zorunda kalmaktayız. 

Büyük bir yatırım gerektiren deniz derinliğini artırma 
konusu üzerinde devletimizin durması gerekiyor. Geniş 
kapasiteli gemilerin limanlarımıza yanaşabilmesinin bir-
çok artısı var. İlk olarak, böyle bir yatırım direk olarak 
limanlarımızı aktarma limanına dönüştürme özelliği sağ-
layarak dünya taşıma sektöründen aldığımız payın art-
masına vesile olacaktır. Firmaların maliyetlerinin azal-
masına ve yurtdışına ödenen navlun ücretleri ile birlikte 
cari açığın da azalmasını sağlayacaktır.

2014 yılı başlangıcından itibaren yaşanan kur dal-
galanmalarına rağmen ithalatlarda düşüş beklenirken 
aksine artış yaşandı. Uzakdoğu’dan gemilerin tamamen 
dolu gelmesi sebebiyle navlun fiyatları da sürekli artış 
gösterdi. Yaz aylarında yaşanabilecek bir durgunluk ile 
fiyatların düşmesi, bayram süreçlerinde ve sonbaharla 
birlikte tekrar navlunların yükselmesi bekleniyor.

Bu süreçte; armatörlerin taşıdıkları yüklerin hacmi 
geçen senelere göre arttı. Fakat artışa rağmen büyük 
oranda zarar açıkladılar. Bu durum armatörleri farklı 
arayışlara özellikle kendi aralarında birleşmeye doğru 
yönlendirdi. Büyük armatörlerin yılsonuna doğru bekle-
diğimiz birleşme kararları gerçekleşir ve yaklaşık 18.000 
teu kapasiteli gemileri Türkiye’ye yönlendirirlerse, nav-
lunlarda büyük oranda düşüşler bekliyoruz. Bahsettiği-
miz üzere, Türkiye limanları büyük kapasiteli gemiler 
için her ne kadar uygun olmasa da, Port Said’e gelecek 
yükler, feeder dediğimiz ara gemilerle Türkiye’ye getiri-
lebilir.

Uzakdoğu navlunları belli bir süredir, haftalık bazda 
sıklıkla değişmeye başladı. Özellikle bu değişimleri ta-
kip etmek için firmalar artık zorlanıyorlar ve güvendik-
leri, fiyat değişimlerini doğru oranda yansıtan forwarder 
firmalar ile tamamen yola devam etmek istiyorlar. Eğer 
armatörler bazında birleşmeler gerçekleşir ve geniş ka-
pasiteli gemiler Türkiye’ye doğru yol alırsa, fiyatların da 
aylık bazda istikrarlı bir şekilde verilebileceğini düşünü-
yorum. 

UZAKDOĞU NAVLUNLARI

Ü

Mustafa Necati IŞIK
Vera Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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ayatın felsefesi,  nasıl da sınırsız ve 
kalıpsız.. Ucu gözükmeyen bir yol, bir 
bilinmez, bir arayış… Tanımlanmış bir 

metodolojisi yok. Genele asla uymuyor çünkü 
hayatı anlama ve algılama biçimi kişilere göre 
değişiyor..

İnsan mikro kozmos, evren makro koz-
mos. Küçük evren ve büyük evren daima iç 
içe… İnsan, ucu bucağı olmayan bir toz bu-
lutunun içinde belli belirsiz bir toz parçası.. 
Ufacık bir nokta ama bütünün önemli bir tem-
silcisi…Fiziki hacmi küçücük de olsa güçlü bir 
iletken, taşıyıcı bir beden.. Nefes alıp veriyor, 
tüm bedeni etkileniyor ama bununla da kal-
mıyor tüm dünyayı etkiliyor... Dünyanın bir 
ucunda kanat çırpan bir kelebeğin dünyanın 
öte ucundaki okyanusu titreştirip fırtına çıkar-
ması gibi…Her şey birbiriyle bağlantılı, ayrı 
ayrı görünen her bir parça, bütündeki gerçe-
ğin yansıması…

Bilgeler, her dönemin filozofları da asırlar-
dır süregelen hep o gizemli sorunun peşin-
deydi... 

Hayatın anlamı nedir?
Sokrates, “Kendini tanı, o zaman evreni ve 

başkalarını tanıyacaksın” derken hayatı tanı-
ma yolculuğunda, mikro kozmos’u tanıyarak 
makro kozmos’u öğrenmenin mümkün olabi-
leceğinin işaretlerini veriyor bizlere.. Öyleyse 

kendini tanımak, dışarıdaki bilgiye erişmek 
demek.

Kendini anlamak ve ötekine ulaşmak. İşte,  
aranan anlamın geleceği ilk nokta kendimiz 
ve anlam bulma yolundaki ilk adım, kendimizi 
gerçekleştirmek, kendimizi bulmak, kendimizi 
tanımak ve bu sayede bütüne ulaşmak.

Teknolojinin felsefesi de aynı şeyi 
söylüyor

Hologram teknolojisinin bizlere gösterdi-
ği gibi her bir parçada bütünün bilgisi gizli…
Her bir  parça bütüne uygulanan bilginin ta-
mamını içeriyor. Bunun anlamı ise şu demek 
oluyor; Ne yapıyorsan kendine yapıyorsun.. 
Neyi reddediyorsan kendini reddediyorsun,  
kimi kandırıyorsan kendini kandırıyorsun, 
kime yalan söylüyorsan kendine yalan söylü-
yorsun, kimin duygularını incitiyorsan kendini 
yaralıyorsun, kimi/neyi görmezden geliyorsan 
kendini körleştiriyorsun… 

Hayatımızın anlamı, diğerlerinin hayatları-
na dokunduğumuz anlamlarda gizli.. 

Anlam arayışımız hiç bitmeyecek. Öyleyse 
kendimizden başlayarak hayatı anlamlandıra-
lım.. Zira o büyük resmi, “Hayatın anlamı’nı” 
ortaya çıkaracak olan evrendeki o küçücük 
parçalar bizleriz… Demem o ki ; Gökkuşağı-
na ulaşmak, kendi içimizdeki renklerin keşfi-
ne varabilmekle mümkün olabilecek.

HAYATIN FELSEFESİ NE DIYOR?

Elektronik Mühendisi Neval Yercik 
ÖZAK
Proje sorumlusu

H



TUYAD

TUYAD-AKADEMİ, üye işyerlerimizdeki işveren 
ve iş görenlerin, bilgi ve becerilerini geliştirerek, 
mesleki performanslarını ve buna bağlı verimlilik-

lerini arttırmayı ve sağlıklı büyüyen, haklı rekabet-
çi, daha büyük işletmelere dönüşmelerine aracılık 
etmeyi amaçlamaktadır. 

Teknik bilgiler ile sosyal becerileri birleştiren 
üye ve çalışanlarımızın, sürdürülebilir başarı ve 
performansına katkıda bulunulmasını hedefle-

mektedir.
Mesleki eğitim sertifika programı hakkında eği-

tim komisyonumuz ilk toplantısını yapmıştır. TU-

YAD akademi için çalışmaları Dr. Lütfü Bilgiç, Doç. 
Dr. Uğur Kesen, Selçuk Esen, Mustafa Gider ve 
Ömer Kavas öncülüğünde yapılmaktadır. Eğitimci 
kadromuz sadece akademik değil aynı zamanda 
sektörden de eğitim verecek tecrübeli meslektaş-

larımız bulunmaktadır. 

Sektör eğitim ve sertifika programını amaçla-
yan çalışmamız üç ayrı sertifikasyon programı-
nı hedeflemektedir. 

1- C4’ Satış, Pazarlama ve çağrı merkezi çalı-
şanı eğitimi, (16 Saat)

2- C5’ Dahili - harici tesisat, Headent ve Fiber 
Optik , (32 Saat)

3- C6’ Projelendirme, tasarım ve devreye alma, 
(16 Saat) 

Başlıkları belirlenen konular, sektör ve plat-
formları görüşmelerimiz sonrasında belirlenmiştir. 

Eğitimlerin hafta sonları yapılması düşünül-

mektedir.
TUYAD akademi aynı zamanda Mesleki Eği-

tim Kurumu ile ortak çalışmalar için ilk müracaatı 
yapılmıştır. MYK tarafından düzenlenen meslek 
standardı oluşturma, bilgi ve yetki edimini konu-

sunda kurum ile çalışmalar yapılmaktadır.
Birçok sektörde halen devam eden eğitim ve 

sınav yetkisinin derneğimiz bünyesinde sektörü-

müze tanınması hususunda iş birlikteliği oluşturu-

lacaktır.

NEDEN TUYAD AKADEMİ?
• Uydu,Kablo,Ip Tv,Elektronik,İletişim Sektör 

Personel Eğitimi Sertifikasyonu ve Mesleki Yeterli-
lik Kazandırılması

• Personele Mesleki Eğitim Kazandırılması
• Personelin Sertifikalandırılması
• Mesleki Yeterliliklerin Belirlenmesi
• M.Y.K. Sınav Yetki Belgesi Başvurusu

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmaları kapsa-

mında 4857 ve 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunları-
na ilişik  13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan yönetmelik dahilinde ilgili 
çalışanların tümünün bir mesleki yeterlilik eğitimi-
ne tabi tutulması gerekmektedir.

Sektörel bu ihtiyacın karşılanması ve sektörel 
toplam başarının yakalanması için TUYAD akade-

minin önemi yüksektir. Tüm sektör bileşenlerimizin 
akademi kuruluş ve çalışmalarına desteğini bekli-
yoruz.

TUYAD AKADEMİ
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