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Bir asırdır var olan genç ve dinamik Türkiye Cumhuriyeti teknoloji ko-
nusunda pazar payına sahip olduğu kadar teknolojiyi çabuk öğrenip 
uygulayan bir yapıya sahip. Bunun en somut örneği; doksanlı yıllarda 

beş metrelik uydu antenlerden ve tamamen dışa bağımlı yer ve uzay tekno-
lojileri kullanılırken bugün nerdeyse tamamı yerli ürünler ve hizmetler sun-
maktayız. 

Bölgemizde konusunda lider bir Türkiye için sektörün kanun ve uygulama 
esasları ile korunması gerekecektir. Bunu TUYAD, kendine duyulan güven ile 
başaracak sektör firmalarımız ise dünyanın lider firmaları haline gelecektir.

Yeni iş imkanlarında, 2015 yılının ilk çeyreğinde devreye girecek olan 4B uy-
dusu ile KA bant uydu internet sektöre yeni bir ivme kazandıracaktır. Çanak 
anten ile her yerden kesintisiz internete ulaşılacaktır.

IP TV  - OTT TV, WEB TV yine serverlar aracılığı ile TV izleme seçenekleri-
ne yeni pazarlar açacaktır. Sektör ileri dönük sadece ürün değil aynı zamanda 
içerik de satacaktır. Bunun regüle edilme ve TUYAD tarafından lisanslama 
yapılması hususunda çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz.

Karasal dijital yayın ve halen yapılanmaya çalıştığımız yerli şifreleme sistemi 
sayesinde akıllı uygulamalar ile içerik ve hizmet satışı da sektör tarafından 
yapılacaktır. Karasal yayın tüm ülkemizde yeni pazar açacak ve izleyiciye ter-
cihlerine özel cihazlar sektörümüz tarafından sunulacaktır.

Uzun zamandan beri beklenen HD pazarına geçiş Türksat 4A ile yaşanmıştır. 
Halen otuza yakın HD kanal şifresiz olarak Türksat 4A da yayın yapmaktadır. 
2A ve 3A uydularının 4A uydusuna taşınması da sektörde uzun zamandan 
beri görülen durgunluğu da ortadan kaldırmış ve esnafımızın yüzü gülmüştür.  

Dünyada HD kanallar hep platformlarda ve abonelik sistemi ile izleyiciye 
sunulurken özellikle Türksat yönetiminin uyguladığı politikalar sayesinde 
ülkemizde şifresiz olarak izlenebilmektedir. Bu imkan sayesinde HD uydu 
alıcısı satışları artmış ve izleyici daha kaliteli görüntüye aidat ödemeden ka-
vuşmuştur.   

Yine Türksat yönetimi tarafından TUYAD üye firmalarının kullanımına su-
nulan TKGS sistemi sayesinde uydudan kanal güncelleme sistemli otomatik 
bir şekilde yapılabilmektedir. 

TUYAD Türksat iş birlikteliği için başta genel müdür Prof. Dr. Sayın Ensar 
Gül ve ekibine teşekkür ederiz. 

TUYAD üye firmaları milli değerlerimizi her zaman şahsi ediminlerinin 
üzerinde tutmuş, ülke çıkarları için çalışmış ve çalışmaktadırlar. İstih-
dam ve ülkeye katkıları için tüm kurumsal firmalarımıza ve üyelerimize 
şükranlarımızı sunarız. 

Merhaba değerli okurlar,

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Başkanı

BAŞKAN’DAN
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TUYAD kurumsal üyelerinden 27 firma temsil-
cisinin katıldığı toplantıya RTÜK adına Baş-
kan Yardımcısı Hikmet İnce ile İzin ve Tah-

sisler Daire Başkanı Muhsin Kılıç Başkanlığında bir 
teknik heyet katıldı.

Avrupa Birliği kararlarına uyum çerçevesinde 2015 
yılında karasal dijital yayına geçiş kararı alındı. Buna 
göre karasal yayın uygulama tekniği DVBT2 MPEG4 
olarak belirlendi ve TSE standardı olarak da yayım-
landı. Karasal yayının daha verimli kullanılması 
ve yerli üretimin desteklenmesi için yayının şifreli 
olarak aktarılması konusunun görüşülmesi uygun 
bulundu. Buna göre TUYAD sektör istişare toplantı-
sında uygulanabilir, adreslenmemiş ve yerli bir CAS 
basit şifreleme sisteminin karasal yayında kullanıl-
ması uygun bulundu.

RTÜK tarafından uygun görülecek şifreleme siste-
mi merkezde, yayıncı kuruluşların ana aktarımında 
kullanılacak, imalatçı firmalarda halen imal edilen 
ürünlerinde kullanılan chipsetlerinde yer alacaktır. 
TUYAD tarafından uygun bulunan ve TUYAD ön 
onayını alan markalar RTÜK logosu ve bu sözü edi-
len yerli CAS sistemini cihazlarına yükleyerek sahada 
satışa çıkarabilecekler. 

Uygulama esasları hakkında 11 Eylül 2014 tarihinde 
Arçelik, Vestel, Sunny, Next&Nextstar, Goldmaster, 
Neta, Işık, Global Partner,Redline, Reis, Marmara 
EDU katılımı ile gerçekleşen ilk toplantı sonucu ha-
zırlanan rapor RTÜK’e İstanbul’da yapılacak bir top-
lantı ile sunulacak.

‘Karasal yayın’, ‘TV kanallarının ödedikleri lisans ücretleri’ ve ‘OTT 
TV hizmet lisans uygulama esasları’ konu başlıkları ile 07 Ağustos’ta 

RTÜK Genel Merkezi’nde sektör istişare toplantısı düzenlendi.

RTÜK GENEL 
MERKEZI’NDE

BULUSTU

SEKTÖR TEMSILCILERI
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İTO&TUYAD Ortak zümre toplantısı İTO Eminönü Merkez 
binasında yapıldı. TUYAD Genel Başkanı Hayrettin Özaydın’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan toplantıda, İTO Telekomünikasyon Komitesi 

Başkan Yardımcısı Murat Dikici, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir 
Sıddık Koyuncu ve GVF Şefi Martin Jarrold da söz aldılar.

Türksat Genel Müdür Yardımcı Abdülkadir 
Şener yaptığı sunumda Türksat’taki gelişme-
leri, yapılan ve yapılacak faaliyetleri ile Türk-

sat 4A uydusu hakkında bilgiler verdi.

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür Yardımcı Mehmet 
Toros, internetin insan hayatındaki etkilerine dair 
sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Satnet Telekom A.Ş. Genel Müdürü Ahu Atakan 
uydu internet ve KA Bant konularında sektöre bilgi-
lendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda sektör temsilcileri sorularını      
Abdülkadir Şener, Mehmet Toros ve Ahu Atakan’a 
yöneltme fırsatı buldu. Özellikle merak edilen konu-
ların başında gelen Türksat 4A, TKGS gibi konuları 
Abdülkadir Şener cevaplandırarak sektör temsilcile-
rinin merakını giderdi.

Toplantı Hayrettin Özaydın’ın kapanış konuşmasıyla 
ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

ZÜMRE TOLANTISI
YAPILDI

ITO & TUYAD ORTAK
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Toplantıya Martin Jarold’ın yanı sıra İTO Baş-
kanı İbrahim Çağlar, Telekomünikasyon ko-
mite temsilcisi Murat Dikici, Türksat Başkan 

Vekili Abdulkadir Şener ile TUYAD Başkanı Hayret-
tin Özaydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Uydu konusunda tüm dünyada ses getiren ve her 
yıl farklı ülkede yapılan konferans için İTO ve ilgili 
komite Türkiye’de ve ülkemiz başkanlığında yapıl-
ması hususunda hemfikir oldu. DTM İstanbul Fuar 
Merkezi’nde 2015’te gerçekleştirilecek organizasyon 
için İbrahim Çağlar, İTO olarak tüm olanakları ile 
destek vereceklerini belirtti ve heyet, fuar merkezin-
de gerekli tespitleri yaptı.

Toplantıda ayrıca ülkemizde halen bulunmayan 
Uydu ve Kablo TV Sektör Fuarı’nın TUYAD Uydu ve 
Elektronik Fuar ve Konferansı adı ile 2015’te yapıl-
masına karar verildi. Fuar, GVF Konferans ve Semi-
nerleri ile eş zamanlı olarak yapılacak. 

Organizasyon, sektörün ulusal ve uluslararası pazar-
da daha bilinir olmasını sağlayacaktır. Halen ön çalış-

maları yapılan fuar taslağı TUYAD kurumsal üyeleri 
ile paylaşılmış ve olumlu görülerek TUYAD Yönetim 
Kurulu kararı ile yapılması konusunda işlemlerine 
devam edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) İTO tarafın-
dan yapılan başvuruda sektör konularında TUYAD 
AKADEMİ’NİN uygulamacı ortak olma anlaşması 
da yapıldı. Karşılıklı imzalanan anlaşma ile TUYAD 
AKADEMİ, İTO’nun MYK eğitimlerini verecek. 

İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı’nda TUYAD ve GVF’nin katılımıyla 
toplantı gerçekleştirildi. Uydu Vsat teknolojilerinin öncü kuruluşla-
rından GVF’den Şef Martin Jarold’ın da hazır bulunduğu toplantıda 

her yıl farklı ülkede yapılan GVF seminer ve konferanslarının gelecek 
yıl ülkemizde yapılmasına karar verildi. 

TUYAD UYDU
ELEKTRONIK FUARI

2015’TE

GVF SEMINERLERI ILE
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Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği (TUYAD) üyeleri, 
07 Ağustos 2014 Perşembe günü Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde 

Türksat’ın üst düzey yöneticilerini ziyaret etti.

TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın 
başkanlığındaki 27 dernek üyesiyle 
gerçekleştirilen ziyarette Türksat Genel 

Müdür Yardımcıları Dr. Şenol Gülgönül ve Ce-
mal Tunalı uydu haberleşme hizmetleri ve Türk-
sat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gülgönül, 
toplantıda yaptığı konuşmada Türksat’ın haberleşme 
uyduları üzerinden televizyon yayıncılığında sek-
töre öncülük eden ürünlere ve uygulamalara sa-
hip olduğunu işaret ederek, sektörün bileşeni özel 
sektör kuruluşlarına desteklerinin artarak devam 
edeceğinin altını çizdi.

TUYAD
HEYETINDEN
TÜRKSAT ZIYARETI
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Cemal Tunalı ise, toplantıdaki 
konuşmasında, her türlü televizyon 
yayıncılığında ve veri haberleşmesinde 
müşteriye en iyi hizmetin en uygun fi-
yatla verilmesi konusunda kamu sek-
törü ile özel sektör iş birliğinin önemini 
vurguladı.

TUYAD üyesi ürün ve hizmet sektörü 
firma temsilcileri de Türksat’ın kanal 
geçiş süreci, düzlem anten gibi ürün ve 
hizmetlerinde standardizasyon ve eğitim 
konularında destek beklediklerini belirtti.

Türksat Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar 
Gül, konuk heyet ile öğle yemeğinde bir 
araya geldi. TUYAD heyetini Türksat’ta 
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını 
belirten Prof. Dr. Gül, Türkiye’de uydu 
yayıncılığı alanında üretici firmaların 
üretim süreçlerinde katma değer 
oranlarının daha da artırılması önerisinde 
bulundu.

TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, 
Türksat’ın ev sahipliğinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, ilişkilerinin 
artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. 
Özaydın, ziyaretin anısına Prof. Dr. Gül’e 
plaket verirken, Türksat’ın hediyesi de 
Prof. Dr. Gül tarafından kendisine takdim 
edildi.
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  İnternet üzerinden video iletim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, 
internet bağlantı hızlarının yükselmesi ve internet ulaşımının 

yaygınlaşmasıyla birlikte; dünya genelinde video izlenme oranları da 
hızla yükseliyor.  

Tüm bu gelişmelerle birlikte televizyon, uydu, 
iletişim, kablo, iptv, uydu internet, uydu alıcı 
– settopbox sektörlerinde de ürünlerin ve 

uygulamalarının kullanıcıya görsel olarak aktarılması 
önemli hale geldi.

Bu yeni trendin, sektörümüzün ürün ile hizmet 
çeşitlerinin video ve canlı yayınla kullanıcılara gör-
sel olarak sunulmasına uygun olması dolayısı ile; 
TUYAD’ın bir yan kuruluşu olarak eğitim, ser-
trifikasyon, mesleki yeterlilik belgesi vermek için 
yapılandırılan TUYAD AKADEMİ bünyesinde 
‘Teknolojik Medya Portalı’ kurulmuştur.

TUYAD AKADEMİ Medya Portalı – SMATV, 
headend, uydu TV, uydu internet, IPTV, uydu alıcı, 
settopbox, dijital TV yayıncılık, kablo TV sektörl-
erinde gelişen yeni teknolojileri, ürünleri ve sistem-
leri kullanıcı ve uygulayıcılara tanıtmak amacıyla 
kurulmuş bir ‘Medya Portalı’dır.

Bu portal, sektörümüzle ilgili yeni ürünler, gelişmeler 
ve teknolojiler ile ilgili görsel ve teknik yayınlar, 
dökümanlar iletmek için altyapısı olan bir sistemdir.

TUYAD AKADEMİ’nin etkinlik, toplantı ve 
seminerlerini VOD (Video on Demand) ve canlı 
yayınlama özelliğine sahiptir.

TUYAD ve sektörle ilgili birçok haber ve döküma-
na ulaşabileceğiniz TUYAD AKADEMİ  interaktif 
medya portalına; www.teknolojikmedya.com  ad-
resinden ulaşabilirsiniz.

MEDYA PORTALI
YAYIN HAYATINA BASLADI

TUYAD AKADEMI
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HbbTV, sayısal uydu yayın (ve sayısal kablo/karasal yayın) kanalını 
geniş band / web içeriği ile birlikte TV ekranına taşıyan Avrupa ori-

jinli bir teknolojik girişimdir. HbbTV, yeni teknoloji adına birkaç 
noktayı tanıtırken; geneli itibariyle var olan standartlara dayanmak-

tadır. Bu yüzden, tamamen yeni bir geliştirme olduğunu söylemek 
yerine, kullanılabilen tekniklerin özel bir profilini temsil ettiğini 

belirtelim. Bu yaklaşım pazara yönelik çözüm adına ciddi anlamda 
azalan geliştirme maliyeti ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. 

Sınırsız internet içeriği, PC’den daha 
fazla TV ekranında izlenmeyi hak 
eder nitelikte olduğu için bugün in-

ternetin sadece bir “network” olmadığını 
söylemeliyiz. Günümüzde bazı “Hibrit” 
Uydu Alıcıları, Uydu TV yayınlarını ve 
buna ek olarak internet bağlantısı üze-
rinden sunulan YouTube, Tekrar İzle 
(catch-up) gibi hizmetleri alabilecek kapa-
sitededir. Fakat bu cihazların arkasındaki 
kavramlar bazı soru işaretlerini birlikte 
getirmektedir: 
Yayıncılar ekrandaki tekellerini yitiriyor-
lar ve kendilerine tehditlerin ve fırsatların 
ne olduğunu sormaları gerekiyor: Tekno-
loji ile ihtiyaçlar nasıl buluşturulabilir? 
HbbTV yıllar önce Hibrit sistemler için 
bu sorulara yanıt olarak ortaya çıktı.
Kavramsal faktörler ve gereksinimler
HD TV Alıcıları tüm web içeriklerini uy-
gun biçimde görüntüleyebilir teknolojide 
çözünürlüğe sahiptir. Fakat bazı nedenler-
den dolayı var olan yapısıyla interneti, TV 
ekranlarına içerik iletiminde hedef ortam 
olarak değerlendirmek çok uygun bir dü-
şünce olmayacaktır:
n Oturma odasında arkanıza yaslanıp TV 
izlediğinizde izleme mesafesi ve ekran yük-
sekliği oranı PC ekranında öne eğilip izledi-
ğiniz duruma göre çok daha yüksektir. Bu 
yüzden pek çok websitesinin kullandığı font 
ve sayfa düzeni TV ekranlarında oldukça 
küçük görüntülenir.

n Web servisleri fare ve klavye kullanımı-
na uygun tasarlanır, fakat uydu alıcı ve TV 
kumandaları genelde kullanıcının alıştığı 
biçimdedir.

n TV ekranında renk kullanım ve tasarımı 
bir PC’den farklıdır. Bir örnek vermek gere-
kirse PC’de siyah harfler parlak arka-planda 
iken TV ekranında beyaz harfler karanlık 
arkaplan üzerindedir. 

n Donanım maliyetlerindeki artış (işlemci 
gücü, bellek yapısı, vs.) ve karmaşık yazılım 
gereksinimi uydu alıcılarının her türlü in-
ternet içeriğini desteklemesine engel teşkil 
eder. 

Dolayısıyla webde gezinti set üstü kutular-
da bazı sınırlamalar ile mümkün oldu:

1) Her üretici kendi tarayıcı profilini,  “stre-
aming” protokolünü ve uzaktan kumanda 
tuş düzenini kullandı. Bu da verilen servi-
sin bir üreticiye özgün olmasına veya bir 
başka üretici için tekrar yapısal değişiklere 
ihtiyaç duyulmasına neden oldu.

2) İnternet uygulaması, portal girişi üreti-
ci kontrolünde oldu. Yalnız üretici portal 
üzerinde uygulama ekleyebilir veya kaldı-
rabilirdi. 

3) Aynı ekranı kullanan uydu ve internet 
dünyası birbirinden ayrıldı. Bu iki biçim 
arasında kullanım konforunu azaltan bir 
anahtarlama ile geçiş olması, uydu yayını 

izlerken internet içeriklerinin olmaması ve 
internet içerikleri izlenirken de uydu yayın 
içeriklerinin olmaması yani her iki mecra-
nın birlikte öngörülmemiş olması gerçek 
“hibrit” potansiyelinin kaybolmasına ne-
den oldu. 

4) Bu yüzden 2009 başlarında birçok piyasa 
oyuncusu birleşerek bir proje geliştirdi ve 
“Hibrit” TV ve STB ile ilgili standartların 
belirlenmesi için çalışma başlattılar.

Geliştirme hedefleri temel olarak:

n Hiçbir platform işletmesini veya üretici-
yi adreslemeyen var olan on-line servislerle 
etkin içerik geliştirmesine izin veren açık 
ve standart HTML-tabanlı bir sistem sağ-
lanması,

n Kabul görmek ve pazara hızlı giriş yap-
mak için mümkün olduğu kadar çok var 
olan standartların kullanılması, 

n Var olan donanım platformlarına kolay 
entegrasyon ve genel bir kabul zincirinin 
ortaya çıkmasına izin verecek olan tüm te-
mel ihtiyaçlar için en az sayıda teknik özel-
lik gereksinimini tayin etmek,

n Tüm internet erişim teknolojileri ile di-
jital yayın dağıtım şebekelerinin bir araya 
gelmesine izin vermek,

n Kullanılmakta olan uydu yayıncılığına 
ilave internet üzerinden eş zamanlı kay-
naklarla “hibrit” servislerin oluşturulması-
na izin vermek,

Fikret OKŞEN / Next&Nextstar Fabrika Müdürü

HBB TV
TV IZLEME KEYFINE YENI BIR HALKA
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n Teleteks fonksiyonu potansiyelini 
daha etkin kullanmak,

n TV yayınlarının yetkisiz üçüncü taraf 
web servisleri tarafından ele geçirilme-
sine meydan vermemek,

n Aynı zamanda radyo servislerine de 
uygulayabilmek.

Uzaktan kumanda üzerinde “kırmızı-
tuş” kullanımı gibi bir sistem ile TV 
programları ile bağlantılı servisler baş-
latılabilir. Teleteks servisi vermek gibi 
fakat grafik olarak da HD çağına daha 
uygun bir sistem hedeflendi. Kayan alt 
bant haberleri gibi servisler çok daha 
fonksiyonel ve esnek bir şekilde sağla-
nabilecek. Aynı zamanda tam-ekran TV 
resmi üzerinde bir HTML kaplama yanı 
sıra tam-ekran bir uygulamanın içine de 
ölçeklendirilmiş bir TV görüntüsü enteg-
rasyonu mümkün olacaktır. 

Teknik olarak HbbTV  Kavramı

HbbTV teknik özelliklerini kavramsal ola-
rak Resim 1’de görebiliriz.

Biraz daha ayrıntılı incelersek, HbbTV 
aşağıdaki 3 standarda dayanır: CE-HTML, 
Open IPTV Forum Tarayıcı profili, DVB 
işaretleme ve iletim standardı.

CE-HTML

CE-HTML* HbbTV için tarayıcı fonksiyo-
nunun temelini belirler. CE-HTML, temel 
W3C web standartlarına dayanır ve tü-
ketici elektroniği aygıtları için bir HTML 
profil belirler.  XHTML 1.0, DOM 2, CSS 
TV profil 1.0 yanı sıra tüketici elektroniği 
cihazlarında özellikle TV ekranına görün-
tü sağlayan set üstü kutular için HTML/
JavaScript web sayfalarını kaplayacak EC-
MAScript-262 («JavaScript») ile optimize 
edilmiştir. “XMLhttpRequest” nesne des-
teği gibi, uygulama geliştiriciler güncel web 
2.0 servislerine çok benzer HTML uygula-
malar geliştirme olanağına sahiptirler. Bu 
çerçevede uyumluluk, bize standart web 
geliştirmeyle ilgili sahip olunan teknoloji ve 
tecrübeyi HbbTV’ye uygulama noktasında 
büyük kolaylık sağlar. CE-HTML genel an-
lamda bir TV veya STB Uzaktan kumandası 
tuş komutları gibi bileşenleri de ihtiva eder.

Open IPTV Forum tarayıcı profili

Ne yazık ki CE-HTML DVB dünyası-
na herhangi bir arayüz sunmaz.  Fakat 
bunlar, Open IPTV Forum tarafından 
Ocak 2009’da DVB-tabanlı IPTV sis-
temler için tarayıcı özellikleri altında 
sağlanmıştır. Sağladığı API’lar herhangi 
bir “Hibrit” DVB sistemine uygulanabi-
lir. API’lar; TV ekranındaki yayına iliş-
kin resim ile HTML sayfaları bir araya 

getirmek ve DVB TV ve radyo servislerine 
ayarlamak,  Timer kayıt rezervasyon liste-
sine program eklemek,   DVB meta-data 
okumak ve diğer DVB ile ilgili işleri yerine 
getirmek için gerekli fonksiyonları berabe-
rinde getirir.  CE-HTML’den seçilen parça-
lar ve Open IPTV tarayıcı, HbbTV tarayıcı-
nın ana fonksiyonlarını belirler.

DVB işaretleme ve iletim

Bize gerekli olan DVB işlevselliği ötesinde, 
DVB ile ilgili daha fazla entegrasyon yetene-
ğidir. Bu gereksinim DVB tarafından Mart 
2009 tamamlanmış ve ETSI tarafından Şu-
bat 2010’da referansı DVB standartları olan  
“Signalling and carriage of interactive app-
lications and services in hybrid broadcast/
broadband environments” yayımlanmıştır. 
Verilen DVB standardı, başlığından da an-
laşılabileceği gibi uygulamadaki işaretleme 
ve iletimin, örneğin MHP standardında 
yapılan işleme çok benzer olarak, DVB 
yayınına ilişkin AIT tablosu (Application 
Information Table) üzerinden yapılması ve 
ilgili PMT tablosu (Programme Map Table) 
ile gösterilmesini öngörür. AIT, program 
içerisinde koştuğu varsayılan tüm uygula-
maların işaretlemelerini taşır. Diğer uygu-
lamaların da bu programa uyumuna izin 
verilir fakat programa ilişkin AIT referans 
alınmazsa da durdurulurlar. Böylece, ör-
neğin TV programlarının, reklam veya bir 
başka içeriği taşıyan üçüncü taraf illegal 
bir uygulama tarafından ele geçirilmesine, 
hem yayıncının ticari değerlerinin hem de 
izleyicinin güveninin suiistimal edilmesine 
olanak verilmez. 

AIT’deki uygulamalardan herhangi biri 
kullanıcı belirli bir kanala geçtiğinde 
otomatik olarak başlaması için işaret-
lenebilir. İzleyiciyi istenmeyen ekran 
içerikleri ile rahatsız etmemek ve uygu-
lamanın başlaması konusunda tek tip 
deneyime izin vermek için uygulamanın 
başlaması ile bir-iki saniyede kaybolacak 
bir kırmızı tuş simgesi üzerinde karar 
verildi. Uygulama teknik perspektifte 
aktif olmakla birlikte kullanıcı uzaktan 
kumanda kırmızı tuşuna basana kadar 
ekrana bir müdahalesi olmayacak şekil-
de kurgulandı.

AIT için bir diğer işaretleme seçeneği, te-
leteks standartlarını izleyen bir HbbTV 

altyapısını desteklemek için tasarlanabilir. 
Öyle ki uygulama, teleteks tuşuna basıldı-
ğında başlatılan belirli bir HTML uygula-
ması olacak şekilde AIT’de “sayısal teleteks 
uygulaması” olarak işaretlenir. 

HbbTV uygulamaları elbette DVB yayın 
ve servislerle bağlantılı olmayabilir. Mesela 
Elektronik Program Rehberi (EPG) veya 
Flickr, YouTube, gibi bir web uygulaması-
nın  “TV Sürümü” veya “Tekrar İzle”, “vi-
deo klip” gibi çok çeşitli içerikler olabilir.

DVB Yayın Bağımsız Uygulamalar 
(Broadcast-Independent Applications) 

HbbTV, DVB Yayın Bağımlı olmayan uy-
gulamalar için erişim detayı ile ilgili meka-
nizmayı açıklamaz. Üreticilere, kullanıcı-
nın ilgilendiği servisleri bulup erişebileceği 
portalları cihazlara entegrasyon esnekliğini 
bırakır. Bazı ilginç HbbTV uygulamaları 
için, HbbTV portalları ve arama fonksiyon-
ları üçüncü taraf servis sağlayıcılar tarafın-
dan sunulur. Erişim stratejileri ve kullanıcı 
ihtiyaçları biraz da pazara bırakılır. 

Resim 2 DVB Yayın Bağımlı ve DVB Yayın 
Bağımlılığı olmayan uygulamaların “yaşam 
döngüsü”nün ne olduğunun görülebilme-
si ile ilgili verilmiş bir örnektir. Teleteks 
seçeneğini de içeren bu örnek, uygulama-
ların DVB içeriklerde nasıl başlatılabilece-
ğini ve değişik uygulamalar arasında nasıl 
gezileceğini göstermektedir. ETSI TS 102 
809, HbbTV uygulamalarının DVB yayın 
kanalları üzerinden nâklini belirtmekte-
dir ve bu seçenek özellikle internete bağlı 
olmayan HbbTV cihazları için ilginçtir. 

Pazarda, bazı üreticilerin HbbTV özelli-
ğini standart Teleteks gibi entegre etmek 
istemeleri durumunda ciddi sayıda ciha-
zı temsil eden bir özellik olarak dikkate 
alınabilir.

*CE-HTML, cihazlar için uzaktan kumanda kontrolü 
gerektiren kullanıcı arayüzlü web sayfalarının tasarı-
mı için XHTML tabanlı bir standarttır. Bu standart 
ile kullanıcı arayüzlerinin farklı boyut ve geometride 
mobil aygıt ve büyük TV ekranlarında zarif bir biçim-
de ölçeklenebilmesi hedef alınmıştır.
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Tuncay YARAŞ / Kızıl Elektronik

Android işletim sisteminin 2007’de Google 
tarafından  özellikle mobil cihazlar için 

tasarlanmış açık kaynak kodlu bir işletim  
sistemi olduğu duyurulmuştu. Telif hakkı 
olmayan bir işletim sistemi, mobil cihaz 
ve telefon üreticileri için maliyet avantajı 
sağlarken açık kaynak kodlu olması uygu-

lama  bakımından çeşitlilik sağlayarak tüm 
dünyada mobil cihazların kullanımında 

patlama yaratmıştır.

Android’in gelişimi, uygulama zenginliği 
ve popülaritesi mobil cihaz üreticileri dı-

şındaki firmaları da ister istemez Android 
mecrasına çekmiştir. Üreticiler, ürünle-

rinin bir kısmını veya tamamını android 
üzerinde geliştirmekte, geliştirilen yazı-
lım, websitesi ve uygulamaların mutlaka 
bir android versiyonunu çıkarmaktadır. 

Böylece çok geniş kullanımı bulunan 
mobil cihazlar ile diğer cihazlar arasında 
etkileşim oluşturarak bir nevi ekosistem 
yaratılmıştır. Artık insanlar aldıkları ci-
hazların android mobil cihazları ile uyu-

munu sorgular hale gelmiştir. 

TELEVIZYONLARDA

ANDROID
ISTILASI

ANALIZ
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TV yayıncılığı ve bağlantılı sektörlerinin, bu 
kadar geniş bir kullanım alanı bulunan bir 
sistemin dışında kalması düşünülemezdi. TV 

üreticileri “Smart TV” adıyla android uygulamaların 
bir kısmının TV’lerde ek bir donanım olmadan kul-
lanımını sağlarken, bu kategori dışında kalan TV’ler 
için HDMI’dan bağlanan Android işletim sistemli 
Mini PC’ler piyasaya çıktı. Bu ürünler genel olarak 
tablet ve akıllı telefonlarda 
kullanılan uygulamaların 
popüler olanlarını büyük ekran 
TV’lere taşımıştır. 

Android işletim sistemini 
kullanan Mini PC’lerin 
ilk versiyon donanımları 
yetersizdi, bazı uygulamalarda 
problemler çıkarıyordu. Son 
çıkan dört çekirdekli çipler ve 
buna paralel olarak iyileştirilen 
donanım seçenekleri ile 
sağlıklı çalışan ürünler satışa 
sunulmaya başlanmıştır. Bu 
ürünlerle paralel olarak uydu alıcı imalatçıları da 
kendi sistemleri ile entegre Android hibrid ürünle-
ri piyasaya çıkarmıştır. Ancak sunulan ilk ürünler 
tamamen bağımsız çalışan iki ayrı işletim sistemi 
ve donanımın bir kutu içinde sunulması şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Fakat bu hem maliyet hem siste-
min çalışması bakımından çok kullanışlı olmadığı 
için; sonralarda Android İşletim Sistemi kullanan 
ve DVB uygulamasını çalıştıran birkaç cihaz dışında 
piyasada hibrid cihazlar çok fazla yer bulamamıştır.   

Peki asıl hedefi mobil olan Android İşletim 
Sistemli Set Top Boxlar, ev kullanımı için yeterli 
mi ve imalatçılar için avantajlı mı? 

İmalatçılar açısından baktığınızda, açık kaynak 
kodlu ve telif hakkı olmayan bir yazılım kullanmak 
maliyet açısından avantajlı olurken, işletim sistemi 
kapalı olmaması nedeniyle son kullanıcının yükle-

diği uygulamaların doğru ça-
lışmaması uygulamadan çok 
imalatçının ürettiği marka ile 
ilişkilendirilmesi riskini ta-
şımaktadır. Platform, TV ve 
medya yayıncıları açısından 
baktığınızda da uygulamala-
rın doğru çalışması donanı-
mın yeterliliğine ve uygunlu-
ğuna bağlıdır.Bir platformun 
bir donanımda çalışmaması 
da, imalatçılarda olduğu gibi 
yayıncılarda da marka açısın-
dan sıkıntı yaratmaktadır. O 
yüzden platformlar şu an için 

mümkün olduğu kadar uygulamalarını bir kutu 
markası ile beraber anmamaya özen göstermektedir. 

Mobil olarak herkesin cep telefonlarından aşina ol-
duğu Android İşletim Sistemi, yeterli donanım ve 
uygulamalarla daha çok evde kullanılmaya başlana-
caktır. Özellikle son zamanlarda artan internet hızları 
ile gelişen ve sayısı çoğalan IPTV uygulamaları And-
roid İşletim Sistemli kutuların ev kullanımında bir 
alternatif olarak kullanımını  zamanla artıracaktır. 

Mobil olarak 
herkesin cep tele-
fonlarından aşina 
olduğu android 
işletim sistemi, 

yeterli donanım ve 
uygulamalarla daha 

çok evde kullanılma-
ya başlanacaktır.

ANALIZ
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DÜNDEN BUGÜNE

Uydular, yeryüzündeki bir vericiden elektromanyetik dalgaları alan ve bu 
işaretleri kuvvetlendirip, daha uzak mesafelere iletilmesini sağlayan uzay 

araçlarıdır.  Çoğunluğu askeri uygulamalarda kullanılan uydular, kullanım 
amaçlarına göre çeşitli sınıflara ayrılır ve bu amaçlara yönelik yazılım ve 

donanımları farklı güçte ve işlem kapasitesinde tasarlanır.  Bu yazımızda, 
dünyada haberleşme teknolojilerinin ilerlemesiyle,  çok geniş bir uygulama 
alanı bulan uyduların sistemlerini tanımaya ve Türkiye’de 1960’lı yıllardan 

itibaren yapılan çalışmaları konu edindik.

Uydudan yeryüzüne ulaşan sinyaller, yer yüzeyi-
nin 1/3’ünü kapsamaktadır ve sinyallerin ulaştığı 
bölgeler uydunun ayak izleri olarak isimlendiril-

mektedir. Bu bölgeler, uydunun haberleşmeye imkân 
verdiği, kapsama alanı içerisinde bulunan yerlerdir. Ha-
berleşme sinyalleri, yeryüzünden 200-1100 km yüksek-
likte, belirli bir yörüngede dolanan uyduların istasyon-
lar ile veri alışverişi yapmasıyla bir bölgeden başka bir 
bölgeye aktarılmaktadır. Uzun mesafe iletişim için orta 
banttan geniş banda yayınlar yapılmaktadır. Günümüz-
de 1000 km’den daha uzak mesafeler için uydu transmis-
yon ağları kullanılmaktadır.

Uydular, yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi fark-
lı görevleri yerine getiren, yüksek işlem gücüne sahip 
transponderları bulunduran iletişim araçlarıdır. Bu 
görevleri farklı yörüngelerde icra eden uydular için, je-
osenkron, yarı senkron ve alçak yörüngeler bulunmak-
tadır. Dünyanın etrafına 120o aralıklarla yerleştirilmiş ve 
jeosenkron yörüngeli uydular, geniş bir kapsama alanıyla 
haberleşme sağlamaktadır. Bu haberleşme trafiğini, yer-
yüzünde bulunan uydu istasyonları yönetmektedir.

FARKLI FREKANS BANTLARI

Yer istasyonlarından uyduya ulaşan sinyallerin izlediği 
yol, yukarı link; uydudan yer istasyonuna ulaşan sin-
yallerin izlediği yol ise aşağı link olarak isimlendiril-
mektedir. Bir yukarı link için en kullanışlı frekans ban-
dı, 5.9-6.4[GHz]’dir. Aşağı link için bant aralığı 3.7-4.2 
[GHz]’dir. Birbirlerinden bağımsız bulunan TV, haber-
leşme sinyalleri çoğullanmaktadır.Bu şekilde uydu ile 
yer istasyonuna ayrılan bant genişliği verimli bir şekilde 
kullanılmış olur ve sinyaller tek bir taşıyıcı ile jeosenkron 

yörüngedeki uyduya aktarılır. Uydu, aldığı bu işaretleri 
tekrar kuvvetlendirip, taşıyıcı frekanslarını değiştire-
rek yer istasyonlarına aşağı link frekansını kullanarak 
göndermektedir. Televizyon yayını ve uydu iletişimi 
için farklı frekans bantları belirlenmiştir. Haberleşme 
uyduları ve ana istasyon arasında Ku Bandı (11.7-14.5 
GHz), mobil terminaller ile uydu arasında da L Bandı 
(1.5-2.7 GHz) kullanılmaktadır. Uydular arasında da ile-
tişim optik ve elektromanyetik yollarla sağlanmaktadır. 
Bu kısımla ilgili detaylı bilgiye ilerleyen yazılarımızda 
yer vereceğiz. 

Uydu iletişim sistemlerinin tasarımlarında, modülasyon 
teknikleri, çoğullama yöntemleri ve güç seviyelerinin 
iyi belirlenmesi gereklidir. Çünkü uydunun hizmet 
biriminden sonra gelen haberleşme ünitelerinin 
tasarımlarından üretimlerine kadar geçen zaman, hem 

Mehmet Muhittin MAÇ / Y.T.Ü. Elk. ve Hab. Müh. Öğrencisi

UYDU SISTEMLERI

Early Bird
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uzun hem de ciddi maliyetler içermektedir. Modülasyon, 
sinyallerin taşıyıcı frekanslar ile nasıl gönderilip, alına-
cağının belirlendiği sayısal ve analog haberleşme tek-
nikleridir. Çoğullama da daha önce bahsettiğimiz gibi 
sinyallerin tek yol üzerinden ve daha etkin bant genişliği 
kullanılarak gönderilmesi için kullanılan bir tekniktir. 
Uydunun güç seviyeleri ise, hizmet birimlerinde yer 
alan enerjinin temin edildiği bölümleri ve uydunun güç 
yönetimini içermektedir. Tasarım kriterleri  bir yönden 
de alıcı sistem kısmında, uyduda kullanılan anten çapları, 
düşük gürültülü kuvvetlendiricilerin kazancı ve gürültü 
sıcaklığı gibi parametreler ile belirlenmektedir.

EARLY BIRD YÖRÜNGEDE

1965 yılında INTELSAT’ın kurulması ile uydular, 
uluslararası haberleşmede kullanılmaya başlanmıştır. 
İlk haberleşme uydusu olan Early Bird’ün yörüngeye 
yerleştirilmesiyle bu süreç hızlandırılmıştır. Türkiye’de 
1968 yılında PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde Peyk  
Telekomünikasyon Grup Başmühendisliği kuruldu ve 
İntelsat’a üye olundu. Aynı yıl uydu üzerinden ilk telefon 
kanalları Yugoslavya ve İran istasyonlarından yararlana-
rak birlikte kuruldu. 23 Nisan 1979’da ilk uydu yer istas-
yonumuz AKA-1(Ankara 1) İngiltere’yle 11 telefon kanalı 
kurularak servise verildi. Böylece İntelsat üzerinden At-
lantik bölgesi uyduları kullanılarak 13 ülke ile haberleşme 
sağlandı. 1985 yılında Eutelsat sistemiyle çalışan AKA-2 
yer istasyonu hizmete girdi. İki yıl sonra Avrupa’da ilk 
olarak uydu sistemi üzerinden video konferans ülkemiz-
de gerçekleştirildi. 21 Aralık 1990 yılında Fransız Aeros-
patiale firması ile “Türksat Milli Haberleşme Uyduları” 
sözleşmesi imzalandı. 11 Ağustos 1994 yılında Türksat 1B 
uzaya fırlatıldı, 10 Ekim 1994 yılında devreye girdi ve iki 
transponder Batı Avrupa ve üç transponder ile Orta Asya 
üzerinden hizmet vermeye başladı. 10 Temmuz 1996 yı-
lında Türksat 1C uzaya fırlatıldı ve on altı transponder ile 
daha ileri bir teknoloji kullanarak hizmet vermeye başla-
dı. 1977 yılında kurulan Eutelsat’a, 1985 yılında üye olun-
du. Dört yıl sonra da Inmarsat’a üye olundu ve bu şekilde 
gemicilik ve deniz emniyeti uluslararası alanda sağlanmış 
oldu. 2001 yılında Türksat 2A uzaya fırlatıldı ve otuz iki 
transponder ile hizmet vermeye başladı. Ardından Türk-
sat 3A uydusu 2008 yılında 42o Doğu yörüngesine yer-
leştirildi ve Türkiye’nin beşinci uydusu olan Türksat 4A 
14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan’daki Baykonur Uzay 
Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Avrupa, Orta Doğu, Asya ve 
Afrika’da geniş bir kapsama alanında hizmet veren uydu-
muz yaklaşık olarak beş ton ağırlığında olup, diğer Türk-
sat uydularına göre daha üstün özellikler taşımaktadır.

Haberleşme teknolojisinin ülkemizde daha ileri safhalara 
taşınması ve bu çalışmaların ülkemizdeki uluslararası şir-
ketlerde yapılmasıyla, Avrupa ve dünyada söz sahibi olan 
EADS-Astrium gibi global çalışmalar yapan, milli şirket-
ler ortaya çıkacaktır. Bu konuda umutluyum. Yeter ki üze-
rimize düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olalım 
ve her zaman bizi öne taşıyacak çalışmalarda/projelerde 
yer alalım. Her şey mümkün!

Prof. Dr. Ergun Bayrakçı, Uydu ve Hücresel Mobil Haberleşme 
Sistemleri, 2002

TÜRKSAT, uyduların tarihçesi, turksat.com.tr/tr/uydu-tarihcesi

Kaynaklar

Türksat 4A 
fırlatılıyor
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Türksat 4A’ya geçiş yapacak televizyon ve radyo yayınlarının frekans 
değişiklikleri, 17 Eylül’ü 18 Eylül’e bağlayan gece gerçekleşti.

Türksat 2A haberleşme uydusunun ömrü 2016’nın 
başında tamamlanacağından, söz konusu uydu 
üzerindeki yayınlar, Türksat 4A’ya aktarıldı.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu 
uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncel-
leyecek.

Yeni uydu alıcısı alacak kullanıcıların TKGS ile uyumlu 
uydu alıcılarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

TKGS uyumlu uydu alıcılarının listesine, kurumun in-
ternet sitesi (www.turksat.com.tr/tr/turksat-kanal-gun-
celleme-sistemi) üzerinden ulaşılabilecek.

Yeni kanallarla Türksat uyduları üzerindeki televizyon 
kanal sayısı 500’ün üzerine çıkacak.

Diğer uydu alıcıları için ise 11844 MHz frekansı, Dikey 
V-polarizasyon, 2222 sembol oranı, FEC ¾ veya 11747 
MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 sembol ora-
nı ve FEC 5/6 değerleri girilerek ‘şebeke taraması’ yapı-
lacak.

Türksat 4A haberleşme uydusu, 42 derece doğu yörün-
gesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uydularıyla) hizmet 
vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek 
bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarların-
da da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulun-
muyor.

Yeni uydularıyla bölgesindeki liderliğini güçlendiren 
Türksat, 42 derece yörüngesinde kullanıcılara daha fazla 
televizyon ve radyo kanalı izleme imkanı sunuyor.

FREKANSLAR
TÜRKSAT 4A’ya GEÇTI

n A HABER HD 

n ATV HD 

n BEYAZ TV HD 

n BUGÜN TV HD 

n CNN TURK HD 

n FOX TV HD 

n HABERTÜRK HD 

n KANAL 7 HD 

n KANAL A HD 

n KANAL A TEST 

n KANAL D HD 

n KANALTÜRK HD 

n MCJ MEDIASA HD 

n SEMERKAND HD 

n SHOW HD 

n STAR TV HD 

n TELEDÜNYA HD 

n TRT 1 HD 

n TRT HABER HD 

n TRT HD 

n TV 2 HD

n TVNET HD 

n ULKE TV HD 

ÜCRETSİZ HD YAYIN YAPACAK KANALLAR

DEGISTI
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Protokol imzalanan ve TKGS yazılımı 
kullanım prosedürü tamamlanan 

firmalarımız;

Son üç yılda sahada satılan toplam Set Top Box adeti 
(2014 yılı temmuz ayı dahil) 13 milyon adettir.

Satış adetlerinin alt kırılımları;

Digiturk HD : 1.200.000  

D smart HD : 800.000

HD Set Top Box : 2.000.000

IP Set Top Box : 600.000

SD Set Top Box : 8.400.000

TUYAD sektöre ve son tüketiciye uydu alıcısı yenile-
mede HD ve TKGS özellikli Set Top Box satın alınması 
konusunda uyarılarda ve basın açıklamalarında bu-
lundu. Özellikle TV pazarlama kanallarında tüketi-
cinin yanıltılarak satın aldırılmaya zorlanan SD stand-
art cihazların yanıltıcı reklamları, ilgili regülasyon 
kurumlarına müracaat edilerek durdurulmuştur.

Halen sahada 21 milyon noktada Set Top Box 
kullanılmaktadır. Önümüzdeki beş yıl içerisinde bu 
kutuların HD ve IP özellikli cihazlar ile değişeceğini 
tahmin ediyoruz. Uydu alıcısı alacak son tüketicile-
rin www.tuyad.org web sitemizdeki detaylı bilgileri 
okumalarını tavsiye etmekteyiz.

17 Eylül’de Türksat 4A kanal geçişlerinde ilk beş 
günde en çok tercih edilen işlem;

Dd satışı  : %43

Sd satışı  : %7

Servis hizmeti : %50

TÜRKSAT 4A
17 Eylül 2014 tarihinde yeni uydu devreye girmesi ile uydu Tv 

kullanıcılarının  yayınları izleyebilmeleri için mevcut alıcılarına 
ayar yapmaları gereksinimi ortaya çıktı. Ayar yapmak yerine mevcut 

alıcılarını değiştiren son tüketiciler, HD  (High Definition) özellikli ve 
TKGS Türksat Kanal Günceleleme Sistemi  yazılımı mevcut cihazları 

tercih etti.

n NETA

n SUNNY 

n OLİMPİA 

n NEXT&NEXTSTAR 

n AMSTRAD

n VESTEL 

n STAYTECH

Protokol imzalanan ve TKGS yazılımı 
kullanım prosedürü devam eden 

firmalarımız;
n GOLDMASTER

n KIZIL ELEKTRONİK

n DREAMSTAR 

n REDLINE

n STARBOX

n ROWELL

n KAMOSONIC

n DIGILINE

n KORAX

n HERZ

n TECHNOBOX
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Kanal Güncelleme Sistemlerinde Devrim: 

TKGS
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), geleneksel kanal arama yön-

temlerine alternatif olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Amacı kullanıcıların 
en yeni kanal listesine en kolay ve en hızlı şekilde erişmesini sağlamaktır.

TKGS,  uydu alıcı  kanal  listelerinin  otoma-
tik olarak güncellenmesi amacıyla Türksat 
tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Şu an 

sadece Türksat uydularında bulunan kanalları kap-
samakta ve kullanıcıya birçok yenilik sunmaktadır.

Geleneksel kanal arama yöntemleri, pek çok cihaz-
da kullanıcı tarafından periyodik olarak yapılması 
gereken karmaşık işlemlerdir. Bu yöntemlerde kanal 

listesinin güncel tutulması tamamen kullanıcıya bı-
rakılmıştır. Ayrıca tarama süresi uzundur ve işlem 
tamamlandığında uydudaki tüm kanalların buluna-
cağı garanti edilmez. Tarama süresince cihaz başka 
işlem yapılmasına müsaade etmez.

TKGS ile kanal arama ve güncelleme işlemi kulla-
nıcının görevi olmaktan çıkıp, uydu alıcının görevi 
haline gelmiştir.

Kadir AVCI / Sunny Elektronik A.Ş.

Mantıksal Kanal İndeksi (LCN):

Mantıksal Kanal İndeksi bir kanala atanan numa-
radır. Kullanıcı kanala uzaktan kumandadan bu 
numarayı girerek erişebilir. Sistem ayrık kanal nu-
maralarını desteklemektedir.

Yaş Sınırlaması:

Kanal listesinde bulunan bazı kanallara yaş sınırla-
ması atanabilir.

Kanal Sıralaması:

Farklı kullanıcı kitleleri için farklı kanal listeleri ta-
nımlanmıştır. Bir kanal birçok liste tarafından içeri-
lebilir. Her kanal listesinin bir ismi vardır.

Kategoriler:

Kategoriler, kanalların sundukları içeriğe göre sıra-
lanmasıdır. TKGS kategorileri favori grupları liste-
sinde ilk sıralarda bulunur.

TEMEL KAVRAMLAR



n TKGS menüsü ile birkaç adımda istenen TKGS 
profili seçilebilir ve güncelleme işlemi başlatılabilir.

n TKGS ile kullanıcı kanal listesinin her zaman 
güncel olacağından emindir.

n Kanal listesi tipinin menüden değiştirilmesi ile 
kanal sıralaması hızlı bir şekilde değiştirilebilmek-
tedir.

n Kullanıcının güncel kanal listesine erişmesi 30 
saniyeden az sürmektedir. Bu süre, geleneksel ka-
nal arama yöntemleri ile kıyaslanamayacak kadar 
kısadır.

n “Arka Planda Güncelleme” özelliği ile kullanı-
cı herhangi bir kanalı izlemekte iken arka planda 
güncelleme işlemi yapılabilmektedir.

n “Stand by Güncelleme” özelliği ile uydu alıcı-
lar stand by konumunda iken TKGS güncellemesi 
yapabilmektedir. Bu şekilde TKGS kanal listesinin 
her zaman güncel olacağını garanti etmektedir.

n “Manuel Güncelleme” özelliği ile kullanıcı dile-
diği zaman kanal listesi güncellemesi yapabilir ya 
da var olan listenin güncel olup olmadığını kontrol 
edebilir.

n TKGS Tam Otomatik Kullanım profili ile kanal 
listesi güncelleme ve düzenleme işlemleri uydu alı-
cı kontrolüne bırakılır.

n “Kullanıcı Mesajı” özelliği ile listeye yeni ekle-
nen kanallar kullanıcıya bildirilir.

n “Esnek Kullanım profili” ile kullanıcı gelenek-
sel kanal arama yöntemlerini kullanabilir ve listeye 
yeni kanallar ekleyebilir.

n TKGS kanal listesi, ebeveyn kontrolü sağlayan 
uydu alıcılar ile çocuklar için tamamen güvenli 
hale getirilebilmektedir.

n TKGS Kategoriler ile benzer içerikli kanallar bir 
arada tanımlanmış olup kullanıcının hızlı erişimi-
ne sunulmuştur. 

n TKGS Mantıksal Kanal İndeksi (LCN) vasıta-
sıyla listedeki kanallara erişim hızlı ve kolay hale 
getirilmiştir.

Tam Otomatik Kullanım: 

Varsayılan profil tam otomatik kullanımdır. Bu pro-
filde kanal listesi tamamen TKGS kontrolü altındadır. 
Kanal silinmesine, isminin ya da sıralamasının değiş-
tirilmesine izin verilmez. Türksat uydusu için manuel 
kanal arama yapılamaz.

Esnek Kullanım:

Bu profilde kanal listesi yine TKGS tarafından güncel-
lenir. Listeye yeni kanallar eklemek için Türksat uydu-
sunda manuel arama yapılabilir. Kanal sıralaması de-
ğiştirilebilir fakat kanal silinmesine izin verilmez.

TKGS Kapalı:

Bu profilde TKGS kanal listesini otomatik olarak gün-
cellemez. Kanal listesi ile ilgili tüm işlemler kullanıcıya 
bırakılmıştır. TKGS kapalı konumda iken dahi menü-
den manuel olarak TKGS güncellemesi yapılabilir.

TKGS güncellemesi aşağıdaki durumlarda yapılır:

Stand by Konumunda:

Uydu alıcısı yeni bir TKGS kanal listesi olması duru-
munda stand by konumuna girdikten 5 dakika sonra 
güncellemeyi gerçekleştirir. Uydu alıcı açıldığında 
TKGS güncellemesine ait mesaj kullanıcıya gösterilir. 
Uydu alıcı stand by konumunda kaldığı her sekiz saatte 
bir yeni kanal listesi için güncelleme işlemini gerçek-
leştirmeye çalışır.

Arka Planda:

Kullanıcı bir kanalı izlemekte iken eğer yeni bir kanal 
listesi yayımlanmışsa uydu alıcı otomatik olarak arka 
planda güncelleme yapmaya başlar ve işlem tamamlan-
dığında bunu bir mesajla kullanıcıya bildirir.

Manuel Güncelleme:  

TKGS menüsüne girilerek güncelleme yapılabilir.

Fabrika Ayarları Esnasında:

Uydu alıcı fabrika ayarlarına döndürüldükten sonra 
otomatik olarak Kurulum Sihirbazına, hemen ardın-
dan da TKGS güncellemesine başlar. İşlemin sonunda 
kullanıcı mesajı görüntülenir.
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ÇALIŞMA ŞEKLİ (PROFİLLER)

TKGS GÜNCELLEMESİ

TKGS’NİN AVANTAJLARI
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 Son iki, üç yıllık döneme kadar yapılan SMATV - Merkezi Uydu 
Anten TV – yayın headendleri analog olarak adlandırdığımız klasik 

headend olarak yapılmıştır.

Merkezi uydu yayın teknolojisindeki geliş-
meler, dijital platformların ve uydu TV 
kanallarının artışı, HD TV yayınlarının 

ortaya çıkışı, televizyon cihazlarının Led, Oled, LCD 
olması; artık mevcut durumdaki bu headend siste-
mini gelişen ihtiyaçlara göre yetersiz kılmıştır.

QAM modülasyon tekniği ile yapılan ve MPEG-2 / 
MPEG-4 teknolojisini kullanan DVB-C dediğimiz 
(Sayısal Görsel Yayıncılık – Kablo TV) teknolojisi-
nin; klasik ( Analog – PAL ) sistemlerine göre fark-
ları şunlardır:

n Bir TV frekansından verilen TV yayın sayısı, eski 
teknoloji Headend sistemlerinde 1 iken; günümüz 
yeni teknoloji QAM (DVB-C) Headend sistemlerin-
de yaklaşık 10 adettir.

n Daha az veri kaybıyla birim zamanda daha fazla 
veri taşıyan, daha stabil ve ses, görüntü, data aktarı-
mı MPEG-2 veya MPEG-4 olarak yapılabilmektedir.

n Ortalama  SMATV  yayın dağıtım tesisatında RF 
band kapasitesinde maksimum 70 TV kanalı verile-
bilinirken..  bu sayı DVB-C tesislerinde seçilen uydu 
paketlerine (transponder) göre 500 TV kanalına çık-
maktadır.

Aynı zamanda; son yıllarda üretilen LCD, Led ve 
OLED TV alıcılarında DVB-C tuner bulunması, bu 
yayınların herhangi bir ilave cihaz (receiver, settop-
box kutusu.. v.s. gibi) gerektirmeden izlenebilme-
sine imkan sağlamıştır. Led, Oled, LCD televizyon 
kalitesinin getirdiği büyük ekranda yüksek çözü-
nürlüğe, ancak dijital headend kullanılarak erişmek 
mümkündür.

Nedim PALA / Protel

DIJITAL HEADEND
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n Ayrıca klasik Headend sistemleriyle (PAL yayın 
sistemli - Analog ) izlenemeyen HD (Yüksek çözü-
nürlüklü) yayınlarıda izlemek mümkündür.

n İnternet üzerinden erişim ile; kanal düzenlemesi 
ve teknik destek sağlanması da dijital TV dağıtım 
teknolojisinin üstünlüklerinden biridir.

n Dijital Headend sistemi tekli veya iki modüllü 
eski analog teknolojilere göre bir modülde en az 
dört transmodülatör bulundurması sebebiyle, elekt-
rik enerji tüketimini % 40 oranında azaltır.Bu oran; 
sürekli devrede olan bir cihaz için yüksek bir enerji 
tasarruf miktarıdır.

n Yer gereksinimi bakımındanda; eski tip headend 
teknolojilerine göre yer (hacim) 
tasarrufu imkanı da vermektedir.

Dünya çapında yaygın şekil-
de kullanılmaya başlanan bu 
standart hem büyük kablo 
TV (CATV) ağlarında ve hem 
de daha küçük uydu merkez-
li anten sistemi dağıtımlarında 
(SMATV)  uygulanmaktadır.

Bu yeni teknolojiyle yapılan 
SMATV sisteminde; geniş bant 
ve fiberoptik ana dağıtım omur-
gası kullanılarak dijital headend 
ile birlikte, uydu bandı (L Band) 

dağıtımı da birlikte yapılarak paralı dijital plat-
formların yayınları dağıtılabilir.

Böylelikle; yerli yayınlar, yabancı yayınlar, dijital 
yayın platformlarındaki bin civarındaki TV yayını 
SMATV sisteminde en uzak mesafelere kadar dağı-
tılmış olur.

Şehir çapında çok geniş ölçekli olarak yapılan kablo 
TVşebekesinin (CATV); küçük bir uygulaması bir 
rezidansta, bir toplu konut sitesinde, villa grubunda 
veya büyük çaplı bir ticari binada uygulanmış olur.

Aşağıdaki resimde bu uygulamanın kaba bir şeması 
görülmektedir:
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TSUNAMİ Projesi; müşterinin gerçek adresinin 
belirlenmesi, iş ortağı ekiplerinin müşteriye 
ulaştığının tespiti, Türksat Kablo şebekesinin 

koordinatlı olarak belirlenmesi, yatırım yapılacak 
bölgelerin doğru tespit edilmesi, iş ortaklarının iş 
süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi, müşteri tarafında 
doğru ve hızlı iletişimin sağlanması, şebeke elemanla-
rının takip ve kontrol edilmesi gibi ihtiyaçlarla ortaya 
çıkmıştır. Böylelikle kuruma ait bir digital hafızanın 
oluşturularak ileride gelişen teknoloji ve hedeflere, 
karşılaşılabilecek sorunlara ve taleplere hızlıca uyum 
sağlanabilmesi hedeflenmiştir. 

Elbette bu çalışmaların sonucunda da en değerli ar-
tılarından biri de şüphesiz müşteri memnuniyetinin 
artması olmuştur.

TSUNAMİ UAVT VE ADRES VERİTABANI 
ENTEGRASYONU

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), NVİ (Nüfus ve Va-
tandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından Adres 
Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan adres bileşen-
lerinin işlendiği, ayrıca kişilerle bu bileşenlerin eşleş-
tirildiği bir veri tabanıdır. Türksat Kablo TV abone 
adresleri UAVT kapsamında güncellenmiş ve adres 
değişiklikleri için entegrasyonu sağlanmıştır. TSU-
NAMİ Projesi kapsamında tüm Türkiye UAVT en-
tegrasyon işlemleri de tamamlanmıştır. Türksat A.Ş. 
bu proje kapsamında kendi içinde diğer projelerde de 
kullanılmak üzere Türksat Adres Veri Tabanı (TAD)  
isimli yeni bir oluşum sağlamıştır.  

KÜTÜPHANE MODÜLÜ

Bu modül, her bir malzemenin öznitelik kriterleri-
nin ve envanter bilgelerinin oluşturulmasına olanak 
sağlamaktadır. Türksat Kablo şebekemizde kullanı-

labilecek tüm ürünlerin Kablo Sistemleri Malzeme 
Standartları ve Onaylı Ürün Talimatına göre oluştu-
rulması ve başvuru süreçlerinin gerçekleşmesini sağ-
lamıştır. Böylelikle Kablo şebekesinde sadece Türksat 
tarafından onay verilen ürünler kullanılmaktadır. 
Türksat Kablo şebekesini dijital ortama aktarmak için 
kullanılan TSUNAMİ çizim programda da bu modül 
üzerinden malzeme öznitelik ve envanter bilgileri 
kullanılmaktadır. Bu modül TSUNAMİ’nin farklı 
modülleri ile etkileşim halinde olup sinyal hesapla-
maları, performans hesaplamaları ve stok takibi gibi 
işlemler için diğer modüllerle etkileşim içerisindedir.

İŞ ORTAğI BİLGİ YÖNETİM MODÜLÜ

TSUNAMİ İş Ortağı Bilgi Yönetim Sistemi, Türksat 
Kablo Şebekesi üzerinden verilen hizmetler için İş 
ortaklarımızın sahada gerçekleştirdiği abonelik, arı-
za giderme ve iptal işlemlerinin yönetilebildiği bir 
modüldür. Sahada çalışan ekiplerin oluşturulup yö-
netilebildiği,  iş listelerinin detaylı şekilde takip edile-
bildiği ve malzeme stok takiplerinin yapılabildiği bir 
bilgi sistemidir. Kablo hizmetleri için abonelerimiz 
tarafından gönderilen arıza, abonelik ve iptal baş-

Ömer TEKİNER / Türksat

TSUNAMİ Projesi, Türksat’ın öncelikli olarak kablo altyapı varlıklarını 
digitalize etme amacıyla oluşturulan, bunun yanında birden fazla 

yönetim ihtiyacının tek bir sistem üzerinden giderilmesine yarayan, 
bilgi yönetim sistemler bütünüdür. 4 ana parçadan oluşacak şekilde 

tasarlanmıştır : Proje Yönetimi, Envanter Yönetimi, Saha Ekip Yöneti-
mi ve Mobil Platform.

TSUNAMI
TÜRKSAT SAHA UYGULAMALARI NAVIGASYON MOBIL ISLEMLER



vuruları ekiplerin bölgelerine göre sistem tarafından 
otomatik yönlendirilmekte ve iş ortağı yöneticileri 
ekiplerin bulundukları konuma veya ekiplerin iş yo-
ğunluklarına göre görev aktarması yapabilmektedir.  
İş ortağı yönetim modülü TSUNAMİ tablet uygula-
ması ile entegre çalışıp, ekip konum bilgilerini tablet-
lerden alarak sistem üzerinde göstermekte ve iş ortağı 
yöneticilerine verimi artırabilecekleri önemli bilgiler 
sağlamaktadır.

TSUNAMİ MOBİL UYGULAMA

TSUNAMİ Mobil Uygulama ile iş ortağı ekiplerimiz 
iş listesini tablet üzerinde görüp, navigasyon özelli-
ğini kullanarak ilgili görev yerine ulaştıktan sonra 
işi sonlandırabilmektedir. Ekiplerimiz görev yerine 
150 m yaklaşmadan ilgili görevi sonlandırmasına 
izin verilmemektedir. 150 m kuralı GPS hassasiyet-
leri göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Ekiplerin İş 
listesindeki görevine ne zaman ulaştığı, göreve ne 
zaman başladığı ve görevi ne zaman bitirdiği gibi 
bilgilere ulaşılabilmektedir. İş ortakları yöneticileri 
TSUNAMİ Mobil uygulamasından gelen bilgilere 
göre ekiplerin performansını gözlemleyebilmektedir. 
TSUNAMİ Mobil uygulamasında ekipler bitirdikleri 
görevleri, kullandıkları malzemeleri ve performans-
larını da takip edebilmektedir. Bu modül üzerinde 
şebeke bilgisi görüntülenmekte ve o görevin ait oldu-
ğu binaya odaklanarak şebeke elemanları ile birlikte 
gösterilmektedir. Buradaki amaç şebeke elemanların-
dan kaynaklanan bir sorun var ise bu durumu takip 
gözlem ve sonlandırabilmektir.

PROJE HAZIRLAMA MODÜLÜ

Bu modül ile tüm illerimizde kağıt üzerindeki tüm çi-
zimler koordinatlı ve şebeke mantığına uygun şekilde 
tamamen çizilmiş ve online olarak ulaşılabilecek, ça-
lışma yapılacak ve çeşitli boyut ve formatlarda çıktı 
alınabilecek hale getirilmiştir.

Türksat Kablo şebeke projelerinin survey çalışmaları-
nın hazırlanıp çizilebildiği ve uygulama aşamasında 
gerekli kontrollerin yapılıp onay süreçlerinin ger-
çekleştirilebildiği modüldür. Modül ihtiyaç duyduğu 
malzeme bilgilerini kütüphane modülünden otoma-
tik olarak almaktadır. Proje tiplerine göre analizler ve 
raporlar çıkartılabilmektedir. Gerçekleşen projelere 
göre kazanılan HomePass bilgileri, bina bilgileri ve 
projelerde belirtilen tahmini abone sayısı gibi bilgile-
rin gerçekleşme süreleri hakkında analizler ve rapor-
lar oluşturulmaktadır. İş ortaklarımızın hakkedişleri 
hesaplanırken de bu modül üzerinden gerekli malze-
me takip ve işlemleri yapılabilmektedir. 

TSUNAMİ MAPS UYGULAMASI 

TSUNAMİ Maps uygulamasında, şebekemizin 
koordinatlı bir şekilde gösterilmesi, şebeke hat 
güzergâhlarının panoramik olarak gösterilmesi ve 
tematik - liste raporlar verilmektedir. Adres bazlı ve 
şebeke elemanı bazlı raporlar oluşturulabilmekte ve 
bunlar üzerinden çeşitli analizler yapılabilmekte-
dir. 360o panoramik görüntüler ile yatırım yapılacak 
bölgelere kolay bir şekilde karar verilebilmektedir. 
Yöneticiler ve çalışanlar, yetkileri dahilinde, ilgili 

bina, sokak, cadde mahalle ya da şebeke elemanla-
rından sorgulama yaparak, dinamik ve görsel rapor-
lar ile daha verimli bilgiler elde edilebilmektedirler. 
Binaların beslendiği şebeke güzergâhları, şebeke 
güzergâhlarından beslenen binalar ve bir şebeke ele-
manından sonraki veya önceki şebeke güzergâhları 
gibi analizler bu modül üzerinden rahatlıkla yapıla-
bilmektedir. 

RAPORLAMA MODÜLÜ 

TSUNAMİ Raporlama Modülü, tüm modüllerden 
gelen bilgilere göre dinamik raporlama özelliğine 
sahip olup, karar vericilere uygun anlık ve dönemsel 
raporlar oluşturabilmektedir. Bölgesel olarak müşte-
ri profil raporları, bölgesel kampanya satış raporları, 
dönemsel abone raporları, hizmet türüne göre rapor-
lar gibi pazarlama ve satış birimlerinin yararlanacağı, 
gerekli görülürse bina bazlı olarak dahi raporlar ve 
analiz oluşturulabilmektedir. Yeni bina raporları, ula-
şılabilen hane sayısı, yatırım başarıları, yatırım-bütçe 
raporları ve bölgesel şebeke talepleri gibi daha çok 
teknik birimlerimizin kullanacağı rapor ve analiz bil-
gilerine ulaşılabilmektir. İş ortaklarımızın kullanma-
sında faydalı olacak olan ekiplerin görev tamamlama 
başarısı ve görev yoğunluk raporları, ekiplerin arıza 
çözüm yöntemleri istatistikleri ve bölge bazlı arıza 
yoğunluk raporları gibi bilgiler oluşturulmaktadır. 

TSUNAMİ ÇİZİM PROGRAMI

TSUNAMİ Çizim Programı, Türksat Kablo mevcut 
şebeke bilgilerinin çizim ortamında gösterilerek yeni 
şebeke, hasar, revizyon projeleri gibi çeşitli Kablo 
şebekesi projelerinin oluşturulmasını, onay süreç-
lerinin gerçekleşmesini ve çizimlerinin yapılmasını 
sağlar. Bu modül üzerinde oluşturulan proje onay 
ekranı ve yetkilendirme ile iş ortağı firmasından baş-
layan süreç genel müdürlük yetkililerine kadar online 
olarak gelmekte ve gerekli işlem ile takipleri yapıla-
bilmektedir. Bu durum hem Kablo şebekesinin gün-
cel halde kalması hem de yapılan projelerin takibini 
sağlamaktadır. Yapılan çizimler sonucunda her bir 
binanın şebeke bazlı takibini sağlayan bir devre nu-
marası oluşmakta, bu devre numarası yayın alış mer-
kezlerinden itibaren binaya kadar bağlı olan şebeke 
elemanlarının durumunu ve takibinin yapılmasını 
sağlamaktadır.

MAKALE
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Y. Burak SAVAK / Vestel Elektronik A.Ş.

TEKNOLOJI TRENDLERI:

Televizyon ve yayıncılık 
teknolojilerine artık 

akıl sır erdiremiyoruz. 
Eskiden sadece izlemek 

yeterken gün geçtikçe 
bizim de beklentile-

rimiz arttı. Teknolojinin 
de yardımıyla çok kısa       
zamanda büyük yeni-

likler gördük ve görmeye 
de devam edeceğiz...

1990’lar, Otur İzle
2000’ler, Durdur İzle

Şimdi, Dilediğin Yerde



Bundan 20 yıl kadar önce yani, 1990’lı yılların 
sonlarına kadar lineer ve pasif bir aktivite olan 
televizyon izleme deneyimimizde 2000’lere 

yaklaşırken dijital video kaydedicilerinin (DVR – Di-
gital Video Recorder) hayatımıza girişiyle temelden 
değişimler başladı. Bu cihazlar bize istediğimiz prog-
ramları kaydedip sonra izleme olanağı sağlamanın 
yanı sıra, beklenmedik birşey yüzünden kaçırdığı-
mız sahne ve enstantaneleri geri sarıp izleme şansını 
sağladı. Artık, yönetmeni beklemeden bir maçta bir 
pozisyonu geri sarıp yeniden izleyebiliyor, çocuklar 
birşey istediğinde programı dondurup (pause) on-
lara yardım ettikten sonra kaldığımız yerden devam 
ediyorduk. Televizyon izleme deneyimi artık lineer 
ve pasif bir tecrübe olmaktak çıkıp, interaktif olmaya 
başlamıştı.

Elbette burada da kalmadı, teknoloji yavaş yavaş ha-
yatımızda artık dilediğimiz zaman izlebildiğimiz şey-
leri, dilediğimiz yerde de izleme olanağını sunmaya 
başladı. Önceleri broadband ve wireless data pahalı 
olduğu için bunu evimizin içerisinde Multi-Room ve 
DLNA sistemleriyle yapabilmeye başladık. Bu bizim 
oturma odasında kaydettiğimiz programı,  evin başka 
herhangi br odasında da izleyebilme olanağı sağladı. 
(Basic Place-Shifting) Bu sayede istediğimizi izlemek 
için artık oturma odası için sıra beklemiyorduk artık 
dilediğimiz yerde izliyorduk. DLNA ile birlikte evin 
içerisindeki içerik miktarına kendi videolarımızı da 
ekledik. Artık evin heryerinde dilediğimiz zaman iz-
leyebiliyorduk programızı ya da videomuzu. Tablet ve 
akıllı telefonların artışı bu trendi daha da hızlandır-
dı. Artık öyle olmuştuk ki salonda bütün aile birlikte 
otururken baba, televizyondan ana haber bültenini; 
anne, akıllı telefonuyla sabah kaydettiği programı; ço-
cuklar ise tabletlerinden çizgi filmlerini izleyebilme 
imkanını bulmuştu.

Şimdilerde ise bu trendin en son halkasına girmiş bu-
lunmaktayız. Ucuzlayan broadband data ve wireless 
data fiyatları, HEVC gibi ileri sıkıştırma teknolojileri 
ile birleşmeye başlayınca artık, dilediğin yerde (place-
shifting) kelimenin tam karşılığını buluyor ve sade-
ce evimizde olmaktan çıkıyor, artık dünyada nereye 
gidersek gidelim ister laptop, ister tablet ya da akıllı 
telefonuzmuzdan evimizdeki kutumuza bağlanıp, 
akşamki maçı canlı izleyebiliyoruz. (Advanced Pla-
ce-Shifting) Bu, son kullanıcıya birçok yeni olanak 
sağlarken, içerik sağlacısından servis sağlayıcısına, ci-
haz tasarımcısından üreticisine tüm sektordeki dina-
mikleri çok derinden etkilemektedir. Gelecek günler, 
bunların sonuçları olarak özellikle içerik ve reklam-
cılık konularında paradigma kaymalarına(Paradigm-
Shift) neden olacak gibi görünüyor. 

MAKALE
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DİLEDİğİN YERDE

FARKLI PLATFORMLARDA TV!
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TEKNOLOJIYI

TAKIP ETMEK

70 - 80 yıl öncesinin atlı tramvayının, bugünün trafiğinde İstanbul 
caddelerinde, hala çalışıyor olması sizin için ne ifade ederdi?

Küçük bir kesim bir nostaljinin yaşatılması 
olarak değerlendirse bile, büyük bir 
çoğunluk herhalde geri kalmışlığın bir 

simgesi olarak görür ve bir an önce çağdaş ulaşım 
araçları ile değişmesini isterdi ve durumu beceriksiz 
yönetimlerin öngörüsüzlüğüne ve bilgisizliğine 
verirdi.

Buradan kendi meslek alanımızdaki duruma 
geçecek olursak, teknolojideki büyük değişimler 
zor algılanıyor. Günümüz dünyasında ve ülkemizde 
ekonomik ve teknik yetersizlikler nedeni ile kolay 
uygulamaya geçemiyor.

Bu durum özellikle çok 
hızlı gelişen elektronik ve 
haberleşme sektöründe 
daha da belirgin oluyor. Bu 
değişimi izleyememenin 
temel nedeni kişisel bir 
beceriksizlik olarak değil; 
bilgisizlik, ilgisizlik ve cahillik 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Daha özelimize inecek olursak; sektörümüzde, 
özellikle de TV sistemlerinin yayın ve yayımındaki 
büyük değişim ve gelişim hızını sadece seyreder 
durumda olmamızı da aynı şekilde yorumlayabiliriz

Modern akıllı binalarda, toplu konut alanlarında; 
TV sisteminin uygulamalarındaki geri teknolojilere 
dur diyecek bir otorite olmaması ve hala eski 
teknolojilerin uygulanmasına ilişkin şartnameler 
hazırlanması bunun önemli göstergelerinden birisi 
olarak göz önünde durmaktadır.

İnşaat sektörü içinde elektrik sistemlerinin %7-
10 arasında değişmesi, yap satçı inşaatçıların 
konuya yaklaşımının az olmasının ana nedeni 
olsa da, bu kesimi bilgilendirmeye yönelik çalışan 
elektrik-elektronik mühendisi arkadaşlarımızın da 
kusurudur.

Kopyala – yapıştır tekniği ile oluşturulan projelerin 
%80 - 90 oranında olduğu bir proje sektörü, bilmediği 
hiçbir konu olmayan proje koordinatörü mimarların, 
artık değişen yayın tekniğinin gereklerini de 
bilmeleri ve kendilerini yenilemeleri zorunludur.

Dijital yayın sistemleri ile yüzlerce 
yayının dağıtımının 30 - 40 kanal 
analog yayın sisteminden daha ucuz 
ve iyi olduğunu, konut projesinin 
her aşamasındaki yetkilinin bilmesi, 
araştırması ve uygulaması gereklidir.

Konunun gerisinde kalmanın, siyah 
-beyaz TV kullanmak gibi olduğunu 
hepimizin bilmesi, öğrenmesi ve 
bilmeyenlere öğretmesi gereklidir.

Özellikle belirtmek gerekirse dijital sistemleri 
öğrenmek ve uygulamak; teknik olarak çok yararlı, 
çok kolay ve çok ekonomiktir.

Özet olarak şunu söylemek isterim; bilmek, 
öğrenmek her şeyin başı…

Bu anlamda TUYAD Akademi’nin yapmayı 
planladığı eğitim çalışmasının her kademedeki 
uygulayıcı için çok yararlı olacağına inanıyorum.

Selçuk ESEN / Yüksek Elektronik Mühendisi

GERIDEN

Dijital sistemleri 
öğrenmek ve 

uygulamak; teknik 
olarak çok yararlı, 

çok kolay ve çok 
ekonomiktir.



MAKALE

3DİJİTAL YAŞAM



MAKALE

30 DİJİTAL YAŞAM

Dual Dock ses istemi sayesinde kullanıcılar 
akıllı telefon, tablet ya da mobil müzik ça-
larlardan müziklerini dinleyebilirler. Bu 

esneklik ses ayar bandınızı basitleştirerek sizi kendi 
akıllı cihazınıza uyan çeşitli ses sistemleri satın 
almaktan kurtarır. Favori müziğinizi dinlemek şim-
di  AllShare Play ve Airplay özellikleriyle her za-

mankinden daha kolay. Kablosuz içerik paylaşımı ile 
mobil cihazlarınızdan kablosuz olarak müziklerinizi 
senkronize edebilir ve çalabilirsiniz. Dahili Wi-Fi 
teknolojisi aynı zamanda evinizdeki her yerden kont-
rolü elinizde tutmanızı sağlayarak size cihazınızı 
kablosuz olarak müziğinize erişme ve çalma özgürlü-
ğü verir. Şimdi müzik gerçekten parmak uçlarınızda. 

Dr. Lütfi BİLGİÇ / TUYAD Akademi

Kablosuz Dual Dock, dahili vakum tüplü amplifikatörü kullanarak 
müzik dinleme şeklinizi değiştiriyor. Dual Dock, harmonik ses öğe-
lerini yeniden oluşturarak daha zengin ve sıcak bir deneyim sunar; 
böylelikle gerçek yüksek duyarlıklı sesin keyfini çıkarırsınız. Ayrıca 
yüksek, orta ve düşük seviye seslerde her enstrümanın tonal denge-
si sayesinde, deneyim kusursuz bir şekilde tam, doğal ve ahenklidir; 

yani, tam da olması gerektiği gibi! 
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HIZLI VE YÜKSEK KALİTEDE MÜZİğİN KEYFİ
Bluetooth 3.0 ve üstün apt-x kodeği ile müzik aktar-
mak artık kalite kaybı anlamına gelmiyor. Kablsouz 
Audio Dock, dosya sıkıştırmalarında gerçekleşen 
orijinal ses kalitesi kaybı olmadan daha hızlı veri iş-
lenmesine izin verir. Bluetooth 3.0 ve apt-X teknolo-
jisi bunun gerçekleşmesini önler ve hatta CD kalite-
sinde müziğin gönderilmesini sağlar. O yüzden eğer 
aktarılan ses kaliteniz konusunda hassassanız apt-X 
teknolojili Bluetooth 3.0 sahip olmanız gereken bir 
özellik. 

Dahili subwoofer müziği yaşama getiriyor. Derin ve zengin 
bir bas sesi için pahalı ek donanımlar almanıza gerek 
yok. Kablosuz Audio Dock, oturma odanızı sallaya-
cak güçlü bir dahili subwoofer içeriyor. Daha geniş 
bir alt uç ses yelpazesiyle daha dramatik bir dinleme 
deneyimini sunuyor.

USB KAYNAKLARDAN MÜZİK ÇALIN
Dijital formatlar da dahil olmak üzere tüm müzik ar-
şivinize erişim sağlayın. Artık doğrudan USB bellek-
lerden şarkı çalabileceğiniz gibi profesyonel seviyede 
ses ile MP3, WAV ve WMA ses dosyalarından olabil-
diğince iyi yararlanın.

PREMİUM HOPARLÖRLER, YÜKSEK SES
Daha iyi kalitede bir hoparlör ile müziği en iyi şe-
kilde dinleyin. Hoparlörler, premium glass fiber ya-
pıları ve phase plug tasarımları ile yükselticiden net 
ve düzgün bir ses çıkışı sağlarlar. Müziğinizi şimdiye 
kadar olmadığı gibi daha düzgün ve daha az bozul-
mayla, dinlenmesi gerektiği gibi dinleyin. 

TV DENEYİMİNİZİ GELİŞTİRİN
Eğer TV sesiniz yeterince iyi değilse, Kablso-
uz Audio Dock’ın güçlü bası ve yüksek kalitedeki 
sesi şimdi daha üstün bir deneyim yaratmak için 
TV’niz ile kablosuz olarak senkronize edilebilir. 
Basitçe otomatik eşleştirme işlevini kullanarak 
TV’nizi bağlayın ve sonra dikkat çekici bir eğlenceye 
hazırlanın. 

www.dijitalyasam.org



Uydu teknolojilerinin tek sivil toplum kuruluşu olan TUYAD’ın 
Başkanı Hayrettin Özaydın ile TUYAD’ın dünü, bugünü ve yarınını 

konuştuk... 

Amacımız sektörün 
dışa bağımlılığını                     

ortadan kaldırmak 

nTUYAD’ın kuruluşuna nasıl karar verildi?

Doksanlı yılların başında ülkemizde var olmaya baş-
layan sektörümüz tamamen dışa bağımlı çalışmak-
taydı. Zamanla her ilde belli merkezlerde ve özellik-
ler İstanbul’da ‘Yüksek kaldırım’, sektörün buluşma 
noktası olmuştu. İç içe olan firmalar çeşitli konularda 
partnerlik yaparken zaman içinde haksız rekabet so-
runları da yaşanıyordu. Diğer yandan satış mağaza-
larında belli markalar oluşmaya başlamış ve amatör 
ruh bırakılmadan profesyonel yapılara geçiş yapılma-
ya çalışılıyordu. Sektör firmaları bunun bir sivil top-
lum çalışması ile regüle edilmesine karar verdi başta 
Sayın Murat Önol, Cenk Bora, Atilla Karadağ, Meh-
met Tezol, Mehmet Tunç Çelebi, Süleyman Şahin ve 
rahmetli hocamız Sayın Sedat Özkol ile birlikte 2000 
yılında TUYAD Derneği’nin kuruluşu yapıldı.

nTUYAD’ın geçmişini kısaca anlatır mısınız?

TUYAD ile sektörel iç düzenin ve dayanışmanın 
oluşturulması hedeflenirken, regülasyon ile iletişim 
ve ilgili yasal düzenlenmelerin sağlanması amacıyla 
kuruldu. Zaman içerisinde Digitürk, D-smart, Türk-
sat, TTNET, Türktelekom ve FİLM TV gibi ülkemizin 
en saygın kurumları da derneğimiz üyesi olmuştur. 

Next&Nextstar ve Sunny gibi sadece ülkemizde de-
ğil dünyada bilinen ve güvenilen markalarımız da 
TUYAD içerisinden çıkmıştır. 2013 yılında TUYAD 
üyelerinin toplam ihracat rakamı üç milyar dolar se-
viyesine ulaşmıştır. 

TUYAD, uydu TV sektörünün tek sivil toplum kuru-
luşu ve ortak sesidir. 

nDernek olarak ana amacınız ne? Bu amaca 
ulaşmak için ne tür faaliyetlerde bulundunuz?

Ana amacımız sektörün dışa bağımlılığını ortadan 
kaldırmak ve yerli üretimi desteklemektir. Bu doğ-
rultuda 2012 yılında 6 sayılı genelge ile uydu alıcı-
larında kullanılan elektronik kartların dizili gelmesi 
halinde bitmiş ürün sayılarak vergilendirmenin buna 
göre yapılması kanunlaşmıştır. Bu genelge ile sektö-
rümüzde yerli üretim ve istihdam yüzde elli artarak 
yıllık kapasitemiz on beş milyon adet Set Top Box 
oranını yakalamıştır. Halen iç piyasada yılda beş 
milyondan fazla kutu satılırken sektör firmalarımız 
başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere birçok ülkeye 
ihracat yapmaktadır.

SÖYLEŞI
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Yine çanak uydu anten üretiminde Avrupa lideri 
konumunda olan TUYAD kurumsal üyeleri, halen 
devam eden yasal yapılandırma süreci sonunda yerli 
üretime uydu anten imalatında destek sağlanmasıyla 
dünya sıralamasında belli bir noktaya gelecektir.

Ayrıca sektörümüzün maalesef ülkemizde bir mes-
lek tanımı yoktur. MYK ile meslek tanımımızın ya-
pılması ve konu hakkında eğitim ve sınav sonunda 
sertifika verilebilmesi için çalışmalarımız devam 
etmektedir. TUYAD AKADEMİ’nin kuruluş amacı 
sektörel eğitimin gerçekleşmesidir. Bilinçsiz şekilde 
anten kurulumu ve cihaz ayarlanması veya toplu 
dağıtım sisteminin kurallar dışında yapılması verimi 
düşürmekte ve haksız sektörel rekabeti de peşinden 
getirmektedir. 

2013 yılında Türksat regülasyon desteği ve kamu 
komisyonu başkanlığı öncülüğünde ‘Toplu dağıtım 
sistemleri şartname standardı’ hazırlanmıştır. Buna 
göre eğitim almamış kişilerin sistem kurmalarının 
önüne geçilecek ve bilinçsiz montaj ile kurulum ya-
pılamayacaktır. Konunun yasal prosedürleri halen 
devam etmektedir.

TUYAD sektörel eğitimleri merkezden ve bölgelerde 
seminer olarak 2006-2007 yıllarında toplam 6000 
montajcı eğitimi ile yapılmıştır. Ülkemizin çeşitli 
illerinde, Adana, Trabzon, Van, Diyabakır, Kayse-
ri, Antalya, Eskişehir gibi birçok yerde seminerler 
düzenlenmiş ve tamamen kar amacı gütmeden ve 
devlet desteği alınmadan sektörel katılım ile bu eği-
timler yapılmıştır.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu onayı ile TUYAD AKA-
DEMİ daha dinamik ve yaptırım gücü olur hale 
gelecek ve sektör temsilcilerimizin eğitim almamış 
ve bu işi profesyonel olarak yapmayanlardan ayırt 
edilecek noktaya getirecektir. Konu hakkında başta 
Sayın Dr. Lütfü Bilgiç ve Doç.Dr. Uğur Kesen Ho-
calarımıza ve sektörümüz duayenlerinden eğitime 
destek olan, Selçuk Esen, Ömer Mehdi Velioğlu, Ali 
Tabakoğlu ve Erdal Yukarıkozan’na teşekkür ederiz.

TUYAD’a sektör güvenmekte ve çalışmalara samimi 
bir şekilde destek olmaktadır. Bu samimiyet ile çalış-
malarımız başarılı ve dinamik şekilde devam etmek-
tedir.

2013 yılında yayın hayatına başlayan DİJİTAL YA-
ŞAM dergimiz, derneğimiz üye firmalarının tama-
men ihtisas konularındaki yazılarını yayımlamak-
tadır. Her sayısı ülkemizin her iline ücretsiz olarak 
kargo ile ulaştırılan dergimizi okuyan montajcı firma 
temsilcileri derneğimizi arayarak aldıkları faydalı bil-
gi için teşekkür etmektedir.

nHedefleriniz neler?

Yeni hedefimiz DÜNYA UYDU BİRLİĞİ’nin ülke-
mizde kurulması ve sektöre fayda vermesi noktasın-
dadır. Türkiye, gaz ve petrolün en çok bulunduğu 
ancak teknolojinin de bir o kadar eksik olduğu 

Ortadağu’nun, teknoloji kapısıdır. Tüm dünyanın 
gözü bu pazarda iken ve teknoloji coğrafi durum 
ve birçok sebepten dolayı uydu ile sağlanırken bu 
merkezin başı neden ülkemiz olmasın. Önümüzdeki 
hedef GVF Türkiye konferansı sonrası 2012 yılında 
başlattığımız çalışmayı dünya delegasyonuna 
tanıtmak ve 2016 yılında DÜNYA UYDU 
BİRLİĞİ’ni ülkemizde başlatmaktır.

nTUYAD’a üye olmanın getirdiği avantajlar neler?

TUYAD üyeliği ortak doğruda buluşmak demektir. 
Derneğimize üye olacak kurum ve şahısların regü-
lasyon kural ve kanunlarına uygun ticaret yapması 
aranmaktadır. Haksız rekabeti önleyici yaptırımla-
rımız olmaktadır. Bunlar firmaların şikayet edilmesi 
veya ceza alması gibi değil ancak TUYAD ürün onayı 
ve referansı alamaması gibi özel durumları içermek-
tedir. TUYAD devletin denetleme mekanizması de-
ğildir. Ancak haklı rekabetin ana kural olduğunu her 
fırsatta ve adressiz olarak deklare etmektedir. 

TUYAD her türlü teknoloji hırsızlığına ve şifre payla-
şımına da karşıdır. Bu konu hakkında basın bildirisi 
ve deklarasyon yayımlamıştır. Son tüketicinin yanıl-
tılmaması ve en uygun teknolojiyi en uygun şartlar 
ile almasına katkıda bulunmaktadır. Servis hizmeti 
alana ve verene karşı belli standart kurallar koyarak 
uygulanması konusunda takipçilik de yapmaktadır.

Adli yargı ve tüm gümrüklerde sektörel fahri bilirki-
şilik hizmeti vermektedir.   

TUYAD profosyonel bir yapı ile idare edilmektedir. 
Üye firmalar son üç genel kurulda bir firma veya 
marka temsilcisi yerine sektörü bilen ve sektörel da-
nışmanlık yapan bir yapıyı tercih etmiş ve haklı reka-
bet ortamını yaratmıştır. 

TUYAD üyeleri kurumsal ve bireysel olarak değer-
lendirilir. Kar amacı gütmeyen derneğimizin üye 
aidatı dışında bir geliri olmadığından yılda bir kez 
alınan üye aidatlarının üyeler tarafında ödenmesini 
talep eder. Ödeyen üyelerin logoları dernek mer-
kezinde ve baskılı evraklarında yer verilirken aidat 
ödemeyen üyeler sadece isimleri ile anılırlar. Tüm 
üyelerin genel kurulda eşit oy hakkı bulunmaktadır.  

İmalatçı ve ithalatçı firmalarımız TUYAD dernek 
çalışmalarına destek vermektedir. Sektör derneğimize 
sahip çıkmakta ve her sorunu olduğunda arayabileceği 
destek alabileceği bir nokta olarak görmektedir.
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Ülkemiz mesleki teknik eğitim alanında AB uyum programı çerçe-
vesinde bir dizi reformlar yapmıştır. 2002 yılında MEGEP (Mesleki 

Eğitimi Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında mesleki eğitimde modü-
ler eğitim sistemine geçilmiş, müfredatlar yenilenmiş ve uluslararası 
geçerliliği olan kredilendirme-sertifikalandırma alt yapısı kurulmaya 

başlanmıştır. 

Geçen on yıllık dönemde ECTS (Yüksek Öğre-
timde Kredi Transfer Sistemi) , ECVET (Mes-
leki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sis-

temi), EQARF (Avrupa Kalite Güvencesi Çerçevesi)  
EQVET (Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi) , Mobi-
lity (Haraketlilk) gibi eğitimde uluslararası dolaşımı 
ve geçerliliği ifade eden anahtar kelimeler eğitim ca-
miasında konuşulmaktadır.  

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ulus-
lararası geçerliliği sağlamak, sektör komitelerini 
oluşturmak, ulusal yeterlilik çerçeveleri ile meslek 
adamlarının yeterliliklerini belirlemek, sertifikalan-
dırma işlemleri için sektör komitelerinin ve bağımsız 
yetkilendirme birimlerinin kurulmasını sağlamak 
amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. 2014 yılına ge-
lindiğinde MYK sisteminde 560 adet meslek standar-
dının resmi gazetede yayımlandığı ve sorgulanabildi-
ği anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde elektronik haberleşme alanında ise her-
hangi bir meslek standardının henüz geliştirilme-
mesi  dikkat çekicidir. MYK›da oluşturulan Elektrik 
– Elektronik; Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme ile 
Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitelerinin 
onayından geçen ve haberleşme meslek elemanları-
nın yeterliliklerini ilgilendiren herhangi bir çerçeve 
bulunmamaktadır. Örneğin Ulaştırma, Lojistik ve 
Haberleşme Sektör Komitesi her ne kadar içersinde 
haberleşme kavramını bulunduruyorsa da liman vinç 
operatörü, raylı sistem elektronik operatörü ve tren 
makinisti gibi 19 adet değişik meslek elemanının ye-
terliliklerini barındırmaktadır. Bu sektörün adında 

haberleşme olmasına karşın yapılan çalışmalardaki 
gidişatın ulaştırma ve lojistik yönünde olduğu an-
laşılmaktadır. Diğer bir benzer sektör olan  Medya, 
İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi incelendiğinde 
ise ofset baskı, radyo teknik yönetmeni, televizyon 
programı yapımcısı, web baskı operatörü vb. gibi 14 
çeşit meslek elemanı bulunmakta ve bu sektör genel-
likle medya alanıyla ilgilenmektedir. Elektrik -  elekt-
ronik sektöründe ise 16 adet meslek adamı çalışılmış 
ve bunlar genellikle mekatronik, otomasyon yüksek 
gelirim ve tesisat alanındaki meslek elemanlarının 
yeterlilikleri resmi gazetede yayımlamıştır. 

Tüm bu durum incelendiğinde atılması  gereken 
ilk  adımları sıralarsak:

n Elektronik haberleşme alanı için mevcut sektörler 
arasında uygun bir dalda çalışma yapılacak veya ken-
dine ayrı bir sektör kuracak.

n Elektronik Haberleşme Sektörü, Broadcast-Yayın-
cılık, Mobil Haberleşme Şebekesi ve Karasal - Kablo-
lu Şebeke altyapısı olarak 3 alt sektörde bir an önce is-
tedikleri kalifiye elemanların meslek standartlarını ve 
yeterliliklerini belirleyip çalışmalara başlanmalıdır. 

Böylece elektronik haberleşme sektöründe gerek 
yaygın eğitim gerekse örgün eğitim sonrası veya 
formal olmayan yollardan kendini geliştirmiş alay-
lı diye tabir edeceğimiz yetişmiş meslek elemanları 
alacakları sertifikalar ile uluslararası düzeyde rekabet 
edecek nicelik ve nitelikte  hizmet verebileceklerini 
belgeleyebileceklerdir.  
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