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Uydu TV sektöründe 30 yıllık tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki 
firmalarımız uluslararası pazarda yerini hakkı ile elde etmiştir.

TUYAD Yönetiminin son dönemlerdeki aktif girişimciliği sayesinde yerli 
üretim gelişti ve özel sektör ile ilgili kamu yatırımları paralel büyüdü. 

Yakın tarihimizde tüm ürünlerimiz ithal edilirken artık yılda 4 milyon 
TV ve 10 milyon Set Top Box üreten dev bir sektör haline geldik. Sek-
törün toplam ihracat rakamı 3 milyar doları buldu bu başarı tüm sektör 
bileşenlerimizindir.

Türkiye, coğrafi konumu, teknolojileri kullanım esnekliği, özel sektörü-
nün girişimciliği, toplumunun genç ve dinamik özellikleri nedeniyle Av-
rupa ve dünya ülkeleri için önemli bir fırsattır. 

Milli uydumuz TÜRKSAT 4A devreye girdi ve HD şifresiz kanallar saha-
da satışları hızlandırdı esnafın yüzü güldü. HD yayından sonra ilk defa 
TÜRKSAT tarafından test yayınına başlanan 4K HD sanıyoruz yeni yılda 
yaygın hale gelecektir. Alıcı tarafında üreticilerin hazırlıkları sürüyor.

4B uydumuz yakında KA Bant Uydu internet servis hizmeti vermeye baş-
layacak. umarız başarılı bir fırlatış ve yörüngeye oturma olur.

Uydu dışında gelişen bir diğer sektör IP internet tabanlı TV sistemleri her 
geçen gün artmakta ve buna paralel tüm diğer teknolojilerde fark edil-
mekte. Yatırım ve çalışmalarınızı bu yöne çevirebilirsiniz. Kısa zamanda 
pazar payı daha da büyüyecektir.

Sizlere bu sayımızda 2015 yılı içindeki sektör fuar ve etkinliklerin yer al-
dığı takvimi hediye ediyoruz. Çalışma planlarınızı bu takvime göre yapa-
bilirsiniz. 

MPEG-4’ten sonra HEVC kodlama sistemi devreye girdi. Daha iyi sıkış-
tırma sağlayan bu teknolojiye alışın tüm ürünlerde bu sistem kullanılacak 
gibi görülüyor. 

Karasal yayın tekrar gündemde ve bu yıl bir gelişme olacak kanaatindeyiz. 
Yine burada da kodlama sistemi HEVC olacak.

TUYAD Akademi’yi hizmetinize sunduk. MYK çalışmalarımız sürmekle 
birlikte ihtisas konularımızda talebe bağlı dersler vermeye başladık.

Yeni yılın başta tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve tüm insanlı-
ğa mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, hepinize bol kazançlar temenni 
ediyorum.

TUYAD sizin derneğiniz, Dijital Yaşam sizin derginiz, TUYAD Akademi 
sizin akademinizdir. 

Merhaba değerli okurlar,

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Başkanı

BAŞKAN’DAN

4 DİJİTAL YAŞAM



HABER

5www.dijitalyasam.org

Yönetim Kurulu
Toplantısı Yapıldı

İlgiyle takip ettiğiniz sektörün tek ihtisas dergisi Dijital 
Yaşam artık AppStore’da. Ücretsiz uygulamamızı indi-

rerek dergimizi artık IOS tabanlı mobil cihazlardan da 
takip edebileceksiniz. 

Dergimiz Android Market ve Google Play’deki yerini de 
en kısa zamanda alacak ve tüm mobil tabanlı cihazlar-
dan takip edilebilecek.

TUYAD olağan yönetim kurulu top-
lantısı Next&Nextstar’ın ev sahipli-

ğinde gerçekleştirildi.

Next&Nextstar’ın Sultanbeyli’deki mer-
kez fabrikasında düzenlenen toplantıya 
Hayrettin Özaydın, Erol Yüksel, Engin 
Havuzlu, Abdulkadir Şener, Abdullah 
Gelgeç, Mehmet Zorlu, Zafer Küçüka-
teş, Zeynep Cançelik, Ali Sina Kumcu-

oğlu, Mehmet Atmaca, Erdoğan Şim-
şek, Taylan Özsipahi, Fikret Okşen ve 
Engin Ünver katıldı.

Toplantıda MYK ve TUYAD Akade-
mi, HD ve TKGSli cihazların tüketici-
ye önerilmesi, RTÜK toplantısı ve yeni 
üyelerin TUYAD üyeliklerinin kabülü 
başta olmak üzere sektörle ilgili konular 
değerlendirildi.

TUYAD
TUYAD Akademi’den 

Sektöre Çagrı!
Mesleki eğitim alanında sektö-
rün öncü yapısı olan ve güçlü bir 
akademik kadroyla eğitimlere 
başlayan TUYAD Akademi yeni 
profesyonellerle eğitim kadro-
sunu güçlendirmek istiyor. 

Siz de TUYAD Akademi bünye-
sinde eğitici olmak istiyorsanız 
akademi@tuyad.org adresine 
mail atabilir, detaylı bilgi için 
www.tuyadakademi.com sitesi-
ni ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca sektöre katkı sunmak 
için yeni bir “Uydu Teknolojile-
ri Teknik Terimler Sözlüğü”nün 
hazırlığına başlayan TUYAD 
Akademi, bu sözlükle sektördeki 
önemli bir boşluğu doldurmayı 
hedefliyor. Sözlüğe katkı yapmak 
isterseniz kullandığınız teknik 
terimleri akademi@tuyad.org 
adresine mail atarak eğitmenle-
rimizle paylaşabilirsiniz.
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Türkiye, her yıl 500 bin tonun üzerinde, diğer bir deyişle kişi başına        
7 kilogramdan fazla elektronik atık üretiyor. Bilgisayar, mikroçip, cep 

telefonu ve televizyon gibi tüketici ve işletme elektroniği ürünleri eskiyip 
yenileriyle değiştirildikçe e-atık hacminin de büyümesi bekleniyor.

Bahsedilen 500 bin tonluk e-atık potansiyeli-
nin %15’ni Uydu Sektörü oluşturmaktadır. 
Elektronik cihazlarda doğru şekilde imha 

edilmedikleri takdirde çevreyi ve insanları zehirle-
yen kurşun, kadmiyum, berilyum ve cıva element-
leri ve yanı sıra az miktarda altın, bakır, gümüş, 
paladyum ve nadir toprak metalleri gibi değerli 
elementler bulunuyor.

Türkiye’de, e-atıkların sadece yüzde 5’i geri dönüş-
türülüyor. Avrupa Birliği’nde ise bu oran üçte bir 
civarında; üstelik yürürlüğe koyulan yasalarla 2016 
yılına kadar yüzde 45’e çıkarılması planlanıyor.

TUYAD önderliğinde uydu sektöründe üretilen ve 
ithalatı yapılan “Zarasız Atıklar” kapsamında bu-

lunan ana kart ve besleme kart ünitelerini içeren 
kompenantlar, LNB, kaydedici cihazlar, görüntü ve 
ses kabloları, kumanda çeşitleri gibi atıkların top-
lanması ile ilgili  Sosyal Sorumluluk Projesi  TU-
YAD Akademi bünyesinde hayata geçiyor. 

TUYAD üyelerinin depolarında bulunan ve hurda 
statüsündeki atıkların ECODİZAYN Geri Dönü-
şüm Hizmetleri ortaklığıyla çevremize zarar ver-
meyecek şekilde nakli, %100 geri dönüşüm hali-
ni alabilmesi için prosedürlere uygun bir şekilde 
ayrıştırılması ve Avrupa’daki rafinerilere gönderi-
lerek geri dönüşümünün tamamlanmasıyla hem 
çevremize hem de TUYAD Akademi’ye katkı sağ-
lanması hedefleniyor.

Elektronik Geri Dönüşüm Hamlesi
TUYAD’DAN
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Sektör temsilcilerinin ve RTÜK yetkililerinin katıldığı DVB-T2 ve 
HEVC toplantısı 23 Aralık Salı günü RTÜK Başkanlığı’nda yapıldı.

Toplantıda, karasal yayıncılık 
standardı olarak belirlenen 
DVB-T2 ve MPEG-4 format-

larına göre  yapılan ihale işlemleri-
nin mahkemelerce durdurularak 
lisans verme işleminin tamamlana-
mamış olması konusu değerlendi-
rildi. Sonuç olarak yeniden ihaleye 
çıkılmasına karar verildiği ve buna 
göre çalışmaların sürdüğü açıklandı. 

Ayrıca MPEG-4 yerine HEVC sı-
kıştırma tekniğinin kullanılması 
konusu detaylı olarak görüşüldü.  
TÜRKSAT’ın mevcut 4K yayınla-
rında HEVC sıkıştırma tekniğinin 
kullanıldığı ve firmaların ürettikleri 
TV ve settopboxlarda bu sistemin 
doğru çalışması için altyapılarını 
düzenledikleri belirtildi. Almanya 
ve Çek Cumhuriyeti’nin de DVB-T2 
karasal yayınlarında HEVC tek-
niğini kullandığına dikkat çekilen 
toplantıda “Türkiye’de karasal dijital 
yayının gecikmesi bu yeni teknolo-
ji ile yapılmasına vesile olacaktır.” 
görüşüne yer verildi. Herkes tara-
fından benimsenen bu yeni teknik 
hakkında son karar sektör temsilcisi 
firmaların da görüşlerinin alınması-
nın ardından verilecek. 

Toplantıda son olarak HBB TV da-
hil mevcut alıcı standardının revize 
edilmesi gerektiği aktarıldı.

RTÜK ve Sektör 
Temsilcileri

HEVC
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Geçtiğimiz yıl yönünü %100 iş dünyasına çeviren dijital ekonomi ala-
nında dünyanın lider fuarı CeBIT için 2015 yılı ürün/hizmetler ve 

konferans programları belirlendi. Fuarın 2015 yılındaki ana teması; 
d!conomy. Partner ülkesi ise Çin Halk Cumhuriyeti olacak.

Güncel bilgiler ve sayısallaştırma teknolojile-
ri ile ilgili dünyanın lider fuarı CeBIT, 2015 
sezonuna güçlü bir başlangıç yapıyor. 2014 

yılında yönünü %100 iş dünyasına çeviren CeBIT, 
2015 yılında da “Büyük Veri, Bulut Bilişim, Güven-
lik, Sayısallaştırma, Mobil İş Dünyası ve Sosyal Med-
ya” alanlarındaki ana eğilimler üzerine sergilenecek 
ürün/hizmetleri ve uluslararası konferans program-
larıyla katılımcı ve ziyaretçileri ile buluşmaya hazır-
lanıyor.

Deutsche Messe’nin “CeBIT Events Worldwide” kap-
samında, dünya genelinde belirlenen noktalarda Al-
manya Hannover merkezli CeBIT fuarlarının birer 
şubesini kurduğunu belirten Hannover Fairs Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, “Dünya Çapın-
daki CeBIT etkinliklerimiz, uluslararası müşterileri-
mizin ilgi odağındaki hedefleri yakalamaları ve bu 
doğrultuda müşteri portföyü oluşturmaları için ilave 
avantajlar sunmak amacıyla faal durumdaki yurtdışı 
pazarlarında sahnelenmektedir. Hannover Merkezli 
CeBIT ve yurtdışındaki yan etkinlikleri, yeni ticari 
faaliyetlerin hızlanmasında etkili ve güçlü bir araç 
sağlamaktadır. İşletmelerin bu etkinliklere olan ka-
tılımı, Bulut, Büyük Veri, Sosyal Medya, Mobil, Gü-
venlik ve Nesnelerin İnterneti gibi günümüzün en 
favori trendlerine ışık tutmakta ve ticari hedeflere 
yönelik çok çeşitli çözümler, ürünler ve uygulamalar 
sunmaktadır.” dedi. 

ANA TEMA “d!conomy”

16-20 Mart 2015’te Hannover Almanya’da düzenlene-
cek olan CeBIT 2015, Bilişim Teknolojileri’nin tüm iş 
alanlarında ve toplumda hızla büyüyen etkisinin yanı 
sıra yeniliklerin anahtar niteliğindeki rolü üzerine 
yoğunlaşacak. Bu yılın ana teması “d!conomy”, Part-
ner Ülkesi ise Çin olarak belirlendi. 

TAM KAPSAMA
İŞ DÜNYASINA
CeBIT’TEN
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İş odaklı ticaret fuarı ve konferansı CeBIT 2015’in 
Partner Ülkesi Çin, son yıllarda özellikle BT sektörü 
başta olmak üzere hızlı bir değişim sürecine girdi ve 
uluslararası BT pazarında güçlü bir rakip haline gel-
di. Bugün Çinlilere ait olan veya Çinliler tarafından 
işletilen BT şirketleri giderek artan sayıları ile geniş 
bir yelpazede kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak 
uluslararası pazarda boy gösteriyor. CeBIT 2015, 
Huawei ve LTE gibi uluslararası büyük markaların 
da yer aldığı yaklaşık 600 Çinli şirketi ve kuruluşu 
bir araya getirecek. 

FUARDAKİ YENİLİKLER NELER? 

Bu yıl CeBIT,  Scale 11 adı altında 11. Holde  bi-
lişim sektörünün genç yatırımcılarını ağırlıyor. 
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan bu alanda genç 
girişimciler iş dünyasına inotavif fikirlerini sun-
ma fırsatını bulacaklar. Yeni şirketlerin yanı sıra 
uluslararası büyük kurumlar da bu alanda iş ge-
liştirme birimleri ve yönetim danışmanları ile yer 
alacaklar. Scale 11’in startup bölümü “Developer 
World” olarak adlandırılan yazılım geliştiricilerin 
çözümlerini paylaşacağı  ve sektörün son trendle-
rini tartışacağı sunumlar ile tamamlanacak. Scale 
11’de yer alacak etkinlikler bilişim sektörüne yeni 
bir soluk kazandıracaktır. 

Uluslararası inovasyon yarışması olan CODE_n 
ise dijital öncüler, yenilikçiler ve çığır açan yeni 
şirketler için uluslararası bir yarışma. Yarışmanın 
amacı son derece yetenekli bireyleri ve bireylerin 
işe dönük fikirlerini geliştirmek, aktif işletmeler ile 
iletişime geçmelerini sağlamak ve bunun sonucun-
daki sinerjiyi toplayarak yenilikleri teşvik etmek. 
CODE_n 2015’in teması ise «Nesnelerin İnterneti» 
olarak belirlendi. CeBIT, dijital endüstriye yönelik 
dünyanın önde gelen fuarı olarak 50 finalist için 
özel ayrılmış bir sergi alanı oluşturarak gelecek yıl-

da da yarışmayı destekleyecek. CODE_n, 2010’da 
ve sonrasında kurulan tüm şirketlere ve “Nesnele-
rin İnterneti”ni paraya dönüştüren iş modellerine 
sahip kuruluşlara açık.

CeBIT GLOBAL CONFERENCES’IN       
KONUŞMACILARI

BT ve sayısallaştırma alanında dünyanın en önem-
li konferans etkinliklerinden biri olan CeBIT Glo-
bal Conferences 2015’te yer alacak konuşmacılar 
arasında; NATO Gelişen Güvenlik Sorunları Bö-
lümü Genel Sekreter Yardımcısı Jamie Shea, Trend 
Micro Teknolojiden Sorumlu Başkanı Raimund 
Genes ile Huawei’de yakında üst düzey yönetici 
olarak atanacak olan Lida Yan bulunuyor. 

CeBIT 2015’te yer alacak Tema Kümeleri ise şöyle: 

nDijital İş Çözümleri

nECM, Girdi/Çıktı Çözümleri

nKurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İliş-
kileri Yönetimi, İş Zekası ve Ticari Çözümler 

nİş Güvenliği

nKamu Sektörü Alanı

nAraştırma ve İnovasyon 

nBT’nin faydaları

nDatacenterDynamics ve CeBIT

nİletişim ve Ağlar

nDistribütörler Özel  Bölümü (Planet Reseller) 

nKüresel Satınalma

ADVERTORIAL
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TUYAD Akademi, Uydu TV teknolojileri ve ilgili iş konularında 
kurulum ve servis elemanlarının en yeni teknolojilerle bilgilenerek 

uluslararası mesleki yeterlik  sertifikası almaları amacıyla kurulmuş 
bir programdır. Sürekli gelişen uydu ve haberleşme teknolojileri 

sektöründe çeşitli branşlarda çalışan çok sayıda eleman var. TUYAD 
olarak sektör firmalarının neredeyse tamamını bünyemize kattık 
ve hepsini temsil ediyor,  sundukları ürün ile hizmet kalitesinin 

sorumluluğunu taşıyoruz.

TUYAD Akademi sektörel teknik yeterlilik 
sağlaması dışında iş ve işçi sağlığı projeleri 
ile de hizmet verecektir. Sektörel zorunlu  

İSG (İş sağlığı ve güvenliği) günümüzün en büyük 
gerekliliğidir. 

Bilinçsiz çalışma sonucu milyonlarca saat iş kay-
bı olmaktadır. Yerine yeterlik belgeli eleman sayısı 
acil olarak artırılmalıdır. Böylece kaybolan mal-
zeme ve yitirilen ekonomik değerlerin de önüne 
geçilmiş olacaktır. Bu durum işletmelerde sektörel 
eğitimli çalışan kültürünün oluşturulmasını zo-
runlu kılmaktadır. Bu kapsamda verdiğimiz sektö-
rel ihtisas eğitimleri akademisyen ve uzman eğit-
men kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Akademimizde verilen eğitimler dışında sektör 
firmalarının merkezlerinde veya planlanan özel 
ortamlarda sertifika eğitimleri verilmektedir. Sek-
törel eğitimin yanı sıra kanunca zorunlu kılınan iş 
sağlığı sertifika programlarını da çalışanlara sağ-
lamaktayız.

GVF & TUYAD ortak çalışması ile uluslararası 
onaylı uzaktan eğitim sistemimiz, internet üzerin-
den çok yakında hizmete girecektir.

Geniş bir eğitmen kadrosu tarafından hazırlanan 
mesleki eğitim içerikleri, her derse ait video, tamir 

ve uygulama testleri konuyla ilgili zengin dokü-
manlar sağlamaktadır.

TUYAD Akademi Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini 
tamamlayan sektör çalışanları aynı zamanda MYK 
(Mesleki Yeterlilik Kurumu) yeterliliği sağlamış 
olacaktır.

Eğitimlere Başladı
AKADEMİ

TUYAD
AKADEMI





12 DİJİTAL YAŞAM

Prof.Dr.B.Koray TUNÇALP / TUYAD Akademi

Günümüzde hem ülkemizde hem de dünyadaki insan kaynakları sek-
törünün en temel sorunu teknik eleman temini ve teknik elemanların 
teknik eğitimidir. Bu konuda yeni çözümler bulunmalı ve uygulamaya 
geçilmelidir. Ülkemizdeki teknik elemanların okul ve piyasa kökenli 

olmak üzere iki kaynaktan geldiğini görüyoruz. Ancak her iki kaynak-
tan gelen teknik elemanların önemli bir kısmında beceriler ve yetkin-
likler açısından sorunların olduğu ve bu sorunların doğrudan firma 

yöneticilerine yansıdığı bir gerçektir.

MAKALE

Uydu sektörünün teknolojik ürünler açısın-
dan çok hızlı gelişmesi, bu konudaki teorik 
ve uygulamalı eğitimlerin kısa aralıklarla 

güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Burada tek-
nolojiyi geliştiren firmanın, ürün teknik bilgilerini 
diğer teknik servis elemanlarıyla paylaşması so-
runların bir kısmını çözecektir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME GENEL 
BAKIŞ

Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE); örgün öğretim 
boyutunda yükseköğretim ve ortaöğretim olarak 
ikiye ayrılırken yükseköğretim olarak mühendis-
ler, teknik öğretmenler ve teknikerler, ortaöğretim 
boyutunda da teknisyenler sıralanmaktadır. Di-
ğer yandan eskilerin alaylı dediği piyasadan yeti-
şen ve çalıştığı iş yerindeki personelden ve takip 
ettiği çeşitli seminer ve kurslardan eğitimler alan 
bir teknik eleman grubunun olduğu bilinmekte-
dir. Uygulama alanında teknik öğretmenler, tek-
nikerler, teknisyenler ve piyasadan gelen teknik 
elemanların yoğun olduğu görülmektedir. Gelinen 
noktada uygulama alanında önemli bir boşluğu 
dolduran ve teknik öğretmen yetiştiren Teknik 
Eğitim Fakülteleri’nden (TEF) ülkemiz için 5 tane 
yeterliyken YÖK’ün ve siyasilerin hatalı kararları 
nedeniyle 19 adet TEF açılıp 2016 yılı itibariyle ta-
mamen kapatılacaktır.

Son 25 yılda, uygulama alanında temeli oluşturan 
meslek liseli (teknisyen) grubun eğitiminde sürekli 
değişen yanlış eğitim politikaları nedeniyle kalite 
açısından erozyona uğradığı bilinen bir gerçektir. 

Meslek liselerine, 40 yıl önce okulların kendi yap-
tığı sınavla girilirken ve yüksek puanlı öğrencilerin 
tercih nedeni olurken günümüzde sıradan okullar 
haline getirilmeleri, sanayicilerin ve iş yeri sahip-
leri açısından haklı olarak şikayet konusu haline 
gelmiştir.

Ülkemiz son 20 yılda AB yasalarına uyum için 
ciddi gayretler gösterirken, mesleki eğitimin ye-
niden yapılandırılması en öncelikli konulardan 
biri olmuştur. Ülkemizde MTE alanında; I. ve 
II. Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projeleri, 
MEGEP Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi, MTEM Mesleki ve Tek-
nik Eğitimin Modernizasyonu Projesi ile METEK 
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin 
Geliştirilmesi Projesi başlıca yapılan projelerdir.
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Ülkemizde Fen adamlarında mühendis, teknik 
öğretmen, tekniker, teknisyen sırasıyla oluşturu-
lan yapıda iş yerleri ve şantiyelerde kanunla tüm 
idari sorumluluk, mühendislere bırakılmakta, bu 
durum da özellikle iş kazalarında mühendisleri 
hukuki sorunlarla karşı karşıya getirmektedir.

SEKTÖRDE MESLEK STANDARTLARI 
VE YETERLİLİKLER

Uydu sektörü hızlı bir şekilde gelişmektedir. Son 
olarak Google firması dünyanın etrafına 360 derece-
yi kapsayacak şekilde 180 adet küçük ancak yüksek 
kapasiteli uydu yerleştirmeye çalışmaktadır. Eğer 
işler yolunda giderse Google, uydu sayısını 360’a çı-
karacaktır. Amaç, dünyada internet erişimi olmayan 
bölgelere uydu ile internet hizmeti vermektir.

Uydu sektöründe yapılması gereken işler hem ül-
kemizde hem de yurtdışında gerekli olan bilgi, be-
ceri ve yetkinlikleri gerektirmektedir. Yurtdışında 
havaalanı, otel, hastane, okul, liman, rezidans ve 
konut vb. işler alan müteahhitlik firmaları nitelik-
li iş gücü gerektiren işlerde (kaynak, iklimlendir-
me, doğalgaz, uydu sistemleri vb.) Türk iş gücünü 
tercih etmektedir. Bu durumda müteahhitlik işi 
alınan ülke yetkilileri, Türk müteahhitlik firmala-
rından özel beceri gerektiren işler için ülkeye ge-
tirecekleri elemanlar için mesleki yeterlilik belgesi 
istemeye başlamışlardır. Bu konu MYK Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’nun kuruluş nedenlerinden en 
önemlisini oluşturmaktadır. Ülkemizdeki iş piya-
sası, 4.000 farklı meslek tanımı gerektirmekte olup 
MYK Kasım 2014 itibariyle 572 meslek tanımını 
tamamlamış ve yayımlamıştır.

Diploma bir mesleği icra etmek için gerekli tek un-
sur değildir. Ülkemizde Mesleki Yeterlilikler Siste-
mi tam olarak hayata geçirilemediği için ne yazık 
ki diploma bir unvan, bir yeterlilik ifadesi olarak 
yıllarca çok önemli sayılmıştır. Unvanların ve dip-

lomanın yerini AB desteği ile Mesleki Yeterlilikler 
Sistemi almaya başlayacaktır. Bu açıdan bakıldı-
ğında unvanlar giderek önemini yitirecek, en çok 
3 yıl içinde Mesleki Yeterlilikler büyük önem ka-
zanacaktır. 2014 Türkiye’sinde bazı büyük firmalar 
mesleki yeterlik belgesi olmayan bakım teknisyen-
lerini işe almamaktadırlar.

Telekomünikasyon sektöründeki meslek standart-
ları; kablolu iletişim, kablosuz iletişim ve uydu sek-
törü olarak üç ayrı alanda tanımlanmaktadır. Uydu 
sektörü alanında TUYAD, meslek komitesinde yer 
aldığı İTO dışındaki faaliyetlerin dışında MYK 
Başkanlığı ile de gerekli görüşmelere başlamıştır. 
TUYAD’ın vereceği eğitimlerin akredite olması 
için ilk olarak meslek standartlarının tanımlanma-
sı gerekmektedir. Alternatif olarak dünyada kabul 
görmüş uydu teknolojileri eğitimleri de (örneğin 
GVF), TUYAD Akademi’nin eğitim programları-
na gerekli anlaşmalar çerçevesinde dahil edilebilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN 
YARARLARI

Mesleki yeterlilik belgesi alan çalışan da, bu çalışa-
nı istihdam eden işveren de önemli avantajlara sa-
hiptir. İşveren açısından akla gelen ilk fayda, yanlış 
kişiyi istihdam olasılığının ortadan kalkması ve 
işverenin mali kaybının önüne geçilmesidir. Ça-
lışana da, hangi konularda yeterli-yetersiz olduğu 
konusunda yol gösterilmiş olunur.

Diğer yandan mesleki yeterlilik belgesi işverenin 
sosyal sigorta ödemelerini azaltacaktır. Yeterlilik 
belgesi olan çalışanın sigorta primi işveren payı, 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. 
Belge sahibi çalışanlar, prim teşvikiyle işverenine 
önemli maliyet avantajı sağlamaktadırlar. Mesleki 
Yeterlilik Belgesi’ne sahip bir kişiyi işe alan işve-
renin prim işveren payı 48 ay boyunca devlet ta-
rafından karşılanmaktadır. Çalışırken bu belgeyi 
alanların sigorta primlerini de 12 ay süreyle devlet 
ödemektedir.

Sonuç olarak, her sektörde olduğu gibi meslek 
standartlarının belirlenmesi uydu teknolojileri 
sektörüne de yarar sağlayacaktır. Değerleri 32.000 
Doları bulan cihazların montajı, tamiri, işletilmesi 
gibi önemli işler eğitimsiz ve ikinci işi uydu cihaz-
ları monte etmek olan kişilere bırakılamaz, bıra-
kılmamalıdır. TUYAD bu konuda ciddi gayretler 
göstermekte olup üyelerinin desteği de sinerji ya-
ratmaktadır.

Başarmanın mutluluğunu hep beraber yaşamak 
umuduyla görüşmek üzere. 

MAKALE
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2000’li yılların başında uyduda sayısal yayıncılı-
ğa geçişle birlikte seyirci tarafından yayın izleme 
mecrası olarak uyduya ilgi arttı ve uydudan yayın 
izlenme oranı hızlıca yükseldi. Seyircinin karasal 

yayını seyretmeyi terk edip uydu alışına 
yönelmesinin önemli et-

kenlerin-

den biri de karasal yayıncılıkta sayısala geçileme-
yip analog teknolojide devam edilmesidir.

Ülkemiz 2011 yılında çıkardığı bir kanunla karasal 
tv yayıncılığında hem sayısala geçmeyi hem de ya-
yıncılara sayısal tv frekansı tahsis etmeyi planladı. 
Bu kanun gereği yapılan planlamaya göre sayısal 

tv frekansları için ihale yapılacak ve buna göre 
tahsis yapılacaktı. Yine aynı ka-

nunla sayısala 

İbrahim CÜCİOĞLU / Anten A.Ş.

Ülkemizde 1960’lı yıllarda başlayan radyo ve televizyon 
yayınları, o günlerin yegane iletim metodu olan karasal vericiler yo-
luyla iletilmekteydi. 1990’lı yılların başlarında uydunun ticari olarak 
kullanılmaya başlaması ve uydu alıcılarının fiyatlarının seyirci tara-

fından satın alınabilir hale gelmesiyle uydu mecrası da seyirciye yayın 
ulaştırma metotlarından biri olarak hayatımıza girdi.

TELEVİZYON YAYINCILIĞI



geçişle birlikte vericilerin kurulması ve işletilmesi 
tek bir şirketin uhdesine verildi ve şirket ortak-
larına ulusal karasal yayıncı olma zorunluluğu 
getirildi.

Bu kanun gereği sayısal karasal yayıncılık sürecine 
hazırlık yapmak ve sayısal karasal lisanslama son-
rası verici sistemlerini kurmak ve işletmek üzere 
halihazırda analog karasal ulusal yayıncı statüsün-
de yayın yapan 15 tv yayıncısı şirket ve TRT bira-
raya gelerek RTÜK’ün önderliğinde Anten A.Ş.’yi 
(Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme 
A.Ş.) kurdu.

Anten A.Ş kurulduktan sonra iki önemli gö-
revi hızla yerine getirmek için harekete geçti. 
Görevlerden biri tüm sistemin yatırım ve işletme 
maliyetlerini hesaplayarak yönetime sunmak, di-
ğeri ise RTÜK tarafından belirlenen yeni teknoloji 
ve yeni parametrelerle bir deneme yayını gerçek-
leştirerek yapılan frekans planlaması ile sahada 
oluşan sonuçların karşılaştırtırıldığı bir rapor ha-
zırlamaktı.

RTÜK’ün planlamasına göre çalışmalar yapılarak 
sistemler tasarlanarak tahmini yatırım ve işletme 
maliyetleri yönetime sunuldu.

Ankara’da 3 istasyondan oluşan SFN (Single Fre-
quency Network) sistemi kurularak tek bir fre-
kanstan 2 HD, 5 SD yayınla deneme yayını yapıldı. 
Sistemlerin kurulması ve ölçümlerin 

yapılması yaklaşık 6 ay sürdü. Ankara il merkezin-
de homojen olarak dağıtılmış noktalarda outdoor 
(bina dışı) ve indoor (bina içi) ölçüm yapıldı.Elde 
edilen sonuçlar tek tek analiz edildi. 

RTÜK’ün yaptığı frekans planlamasında birinci 
hedef televizyon yayın sinyalinin ev içine anten 
ihtiyacı olmadan ulaşması (indoor reception) ve 
yayının televizyon üstü küçük antenlerle alına-
bilmesiydi. İkinci hedef ise televizyon yayın sin-
yalinin belirli bir hıza kadar hareketli alışa imkân 
vermesiydi yani belirli bir hıza kadar bozulmadan 
alınabilmesiydi.

Yapılan denemede RTÜK’ün belirlemiş olduğu iki 
hedefe de başarılı bir şeklide ulaşıldığı tespit edildi. 
Binaların zemin katında pencere kenarında çatı/
balkon antenine bağlı kalmadan sinyal alışının 
sağlandığı ve yine 50 km/saat hıza kadar da mobil 
alışın bozulmadan muhafaza edildiği tespit edildi.

Ülkemizde şu an için televizyon yayıncılığında 
yayını uydudan seyretmenin karasal vericilerden 
seyretmeye göre önemli bir üstünlüğünün olduğu 
çok açık bir gerçek olmakla beraber sayısal karasal 
yayıncılığın başlamasıyla evlerde ikinci televiz-
yonlarda karasal yayınların tercih edileceği ancak 
özellikle  tablet ve cep telefonu gibi el cihazlarında 
çok daha fazla rağbet göreceği aşikardır.

MAKALE
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Uydu yayınlarını takip etmek için genellikle çanak parabolik an-
tenler kullanılmaktadır. Bu antenler, genelde fiziki boyutlarının 

büyük olması ve estetik olarak güzel görünmemeleri nedeniyle bazı 
kullanıcılar tarafından tercih edilmemektedir. Aynı sebeplerle bazı 

yerleşim yerleri ve apartman siteleri bu antenlerin kurulumunu 
yasaklamaktadır. Birçok anten üreticisi ve araştırma enstitüsü bu gibi 
durumlarda kullanılmak üzere yeni çözümlere yönelerek düzlemsel 

uydu antenleri geliştirmişlerdir. 

Hareketli araçlarda uydu üzerinden in-
ternet bağlantısı sağlanması veya uy-
dudan gelen TV yayınlarının izlene-

bilmesi amacıyla araçlara monte edilen uydu 
antenlerinin küçük olması aerodinamik açıdan 
avantaj sağlamaktadır. Çanak anten yerine düzlem-
sel antenler bu avantajı vermektedir. Günümüzde 
pek çok hareketli araçta, sivil ya da askeri amaçlar-
la uydu bağlantısı için çeşitli frekans bantlarında 
düzlemsel antenler kullanılmaktadır. 

Sabit kullanıcılar için geliştirilen pek çok dü-
zlemsel anten piyasada kullanıcıların hizmetine 
sunulmuştur. Bu antenler dizi 
anten teknolojisi kullanarak iste-
nen anten kazancına ulaşmayı 
hedeflemiştir. Dizi antenler daha 
küçük yapıdaki birçok antenin 
belli bir düzen içerisinde yan-
yana yerleştirilmeleri ve herbirin-
den alınan sinyallerin sistematik 
bir şekilde birleştirilmelerinden 
oluşmaktadır. Dizi antenlerin siny-
allerini birleştiren mikrodalga ile-

tim hatlarından oluşan yapıya besleme devresi 
denmektedir. (Bakınız Resim 1) Anten dizisini 
oluşturan elemanlar çeşitli anten tiplerinden biri 
olabilir. Uydu yayıncılığında sıklıkla kullanılan Ku 
Bant frekanslarında ise yama ve yarık anten tipleri 
tercih edilmektedir. (Bakınız Resim 2) Herbir ant-
en elemanı toplamda istenilen kazancı sağlayacak 
şekilde belirli aralıklarla iki boyutlu bir düzlemde 
yerleştirilerek anten bütünü elde edilmektedir. 

Bilindiği gibi uydu antenlerinin yayın alması için 
ana hüzmenin istenilen uyduya döndürülmesi ge-
rekmektedir. Bu döndürme işlemi için gerekli azi-

muth ve elevasyon açıları,  genel-
likle yerle durağan yörüngeye 
sahip haberleşme uydularının 
yörünge açısı ve kullanıcının 
dünya üstündeki konum bilgileri 
ile hesaplanabilmektedir. Günü-
müzde hareketli araçlardaki uydu 
antenlerin devamlı olarak uyduya 
bakmalarını sağlamak için genel-
likle mekanik motor sistemlerin-
den faydalanılmaktadır. Düzlem-

Doç.Dr.Ahmet Fazıl YAĞLI / TÜRKSAT

DÜZLEMSEL   
UYDU ANTENLERİ

Resim 1
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sel dizi antenlerde her bir dizi elemanına gelen 
sinyalin güç seviyesi ve faz kayması ayarlanarak 
anten fiziksel olarak hareket etmeden (dönmed-
en) ana hüzmenin yönü değiştirilebilmektedir. 
Bu özelliği ile düzlemsel antenler, mekanik olarak 
uyduya döndürülen çanak antenlerden öne 
çıkmaktadırlar. 

İLK PROTOTİP ÜRETİLDİ

Ülkemizde düzlemsel uydu antenleriyle il-
gili araştırma ve geliştirme çalışmaları oldukça 
sınırlıdır. Ülkemizin uydu ve uzay alanlarında 
lider firması olan TÜRKSAT, ilgili alanlarda-
ki teknolojik gelişmelere yön vermektedir. Bu 
bağlamda, TÜRKSAT tarafından Ku-Bant’ta dü-
zlemsel bir uydu alıcı anteninin tasarlanması ve 
üretilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda Tübitak 
TEYDEB’in desteği ile ilk prototip üretilmiş ve 
test edilmiştir. Geliştirilen anten, çanak parabo-
lik antenlere oranla daha küçük boyutlu ve daha 
hafif olarak tasarlanmıştır. 16×16 dizi yapısına 
sahip bu anten mikroşerit yama anten teknolojisi 
ile üretilmiş, iki ayrı lineer polarizasyonda sinyal 
alacak şekilde besleme devresi geliştirilmiştir. 
Yapılan ölçümlerde 10.700 – 12.750 MHz frekans 
aralığında TÜRKSAT uydularından gelen yayınları 
Türkiye coğrafyasında alabilecek kazanca sahip 
olduğu görülmüştür. Gelinen bu aşamada antenin 
daha geniş bir coğrafyada hizmet verebilmesi 
için geliştirilmesi hedeflenmektedir. Antenin 
açıklık alanının büyütülmesi yoluyla kazancının 
artırılması mümkündür. (Bakınız Resim 3)

Bu teknolojinin ülkemize kazandırılmasıyla 
öncelikle hareketli araçlarda kullanılabilecek 
şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 
TÜRKSAT’ın yakın bir zamanda filosuna 
katacağı Türksat-4B uydusunda hizmete girecek 
Ka Bant frekanslarındaki transponderlar ile yeni 
hizmet alanları oluşacaktır. Bu çerçecede Ka 
Bant alıcı verici düzlemsel anten geliştirilmesi 
ve kullanıcılara hizmet edecek şekilde üretilmesi 
amacıyla proje çalışmaları devam etmektedir. 

Düzlemsel antenler şimdilik çanak antenlerden 
daha yüksek maliyet ile kullanıcılara sunulmuştır. 
Ancak teknolojinin ilerlemesi ile üretim mali-
yetlerindeki düşüş ve performanslardaki iyileşme 
düzlemsel antenleri daha geniş kullanıcı kitleleri 
ile buluşturacaktır.

Resim 2

Resim 3



Televizyonun 
Geleceği

İPTV, OTT ve 

Başlangıçta TV vericileri vasıta-
sıyla yapılan TV yayıncılığı, son-
raları Uydu ve Kablo TV bağlantı-
ları ile evlerimize kadar ulaşmıştır. 
TV yayını, internetin hayatımıza gir-
mesinden sonra internet üzerinden de 
izleyicilerin hizmetine sunulmuştur.

TV kanallarının IP paketlerine 
dönüştürülerek bir telekomünikasyon şe-
bekesi üzerinden son kullanıcıya ulaştırıl-
ması düşüncesi televizyonu sadece yayınları 
alan bir cihaz olmaktan çıkarmış televizyonu 
interaktif, çok fonksiyonlu bir cihaz haline ge-
tirmeye başlamıştır. Bu düşünceyle beraber Te-
lekom Şirketleri, Kablo TV, uydu yayını gibi in-
teraktif olmayan yayınlara alternatif olarak IPTV 
servisi sağlamaya başlamışlarıdır.

Dr. Cebrail TAŞKIN / Türk Telekom
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IPTV (İNTERNET TEMELLİ            
TELEVİZYONCULUK)

IPTV;  şifreli, şifresiz TV kanallarının ve depolanan 
video içeriklerinin, IP paketlerine dönüştürülerek 
genişband erişim teknolojileri üzerinden son kul-
lanıcıya yayınlanmasıdır.

IPTV NASIL ÇALIŞIR?

TV kanalları bir yayın merkezinde IP paketlerine 
dönüştürülür ve genişband erişim teknolojileri 
üzerinden müşteri lokasyonuna taşınır. Müşteri 
lokasyonunda erişimin sonlandığı modem v.b. ci-
hazlara ilave olarak STB (Set Top Box) olarak ifade 
edilen bir decodera ihtiyaç duyulmaktadır. STB ise 
televizyona bağlanır. STB üzerinde bulunan kulla-
nıcı arayüzü televizyon ekranında görüntülenir ve 
seyredilmek istenen TV kanalı veya video filmi bu 
arayüz sayesinde seçilir.

WEB TV

Web TV elden gelenin en iyisi (best effort) bir ser-
vis modeli ile; televizyon, isteğe bağlı video ve kul-
lanıcılar tarafından üretilen içeriğinin IP tabanlı 
iletimidir.

Web TV harici hiçbir donanım gerektirmeden, 
internete bağlı herhangi bir bilgisayar yardımıyla 
ulaşılabilen kişiye özel televizyon yayını servisidir. 
Bu özelliği sayesinde kullanıcılar dünyanın nere-
sinde olursa olsun takip ettikleri programları izle-
yebilir, yayın saatinde izleme fırsatı bulamadıkları 
programları istedikleri zaman tekrar gösterilme-
sini sağlayabilirler. Televizyon yayınını bir servis 
haline getiren Web TV, bu yayınları sadece uydu 
anteni, kablolu yayını olan evlerde değil internet 
bağlantısı olan her türlü bilgisayar hatta cep tele-
fonunda da sunabilmektedir.

Web TV ile IPTV arasındaki farkları şu şekilde 
özetleyebiliriz;

n Web TV müşteri tarafında herhangi bir yatırım 
maliyeti yoktur, daha az fonksiyona sahip ve servis 
garantisi yoktur.

n Web TV, Bilgisayar üzerinden herhangi ilave bir 
cihaza gerek duyulmaksızın sunulur iken, IPTV 
oturma odasındaki TV’nize bir set üstü kutuya 
(STB) ihtiyaç duyulmaktadır.

n Zengin izleme deneyiminden uzak ve küçük PC 
ekranından hizmet sunulan WEBTV de Müşteri 
deneyimi farklıdır,

n IPTV bir Telekom operatörü tarafından özel ka-
palı devre ağ üzerinden hizmet verirken, Web TV 
açık internet üzerinden herhangi bir servis garan-
tisi olmaksızın verilir.

n Web TV kullanıcının bağlantı hızı, network 
üzerindeki müşterilerin diğer talepleri ve sıkıştır-
ma oranına bağlı olarak yayın kalitesi değişebile-
cektir.

n Web TV için herhangi bir ek cihaz maliyeti yok-
tur. Lokasyondan bağımsız sadece genişband bir 
internet erişimi yeterli olmaktadır. IPTV’de ise bir 
ADSL aboneliğine, ek bir cihaza ve kuruluma ihti-
yaç duyulmaktadır.

n Sonuç olarak müşteri için Web TV’yi almak ve 
kullanmak daha ucuz olacaktır.

OTT (OVER-THE-TOP TV)

OTT, Televizyon ve video içeriklerinin internet 
ağı üzerinden internete bağlanabilen cihazlar 
vasıtasıyla müşterilere ulaştırılmasıdır. OTT ile 
telekomünikasyon altyapısına herhangi bir para 

Şekil 1: IPTV Sistem bileşenleri



ödenmeden, mevcut altyapılar üzerinden TV ve vi-
deo yayıncılığı hizmeti sağlanmaktadır. Bu sayede 
içerik sahipleri, internet bağlantısı ve gerekli dona-
nımı olan müşterilere Telekom operatörlerini pas 
geçerek doğrudan erişme imkanı bulmaktadırlar.

Şekil 2’de mevcut yayıncılık türleri, iletim yöntem-
leri, platform ve servis kalitesine göre gruplandı-
rılmıştır. İletim yöntemi olarak, IPTV, Web TV 
ve OTT internet (IP) temelli bir iletim altyapısı-
na sahip iken; Kablo TV, Uydu TV ve Analog TV 
yayıncılığı ise; uydu, kablo ve karasal yayıncılık 
iletim ortamını kullanmaktadır. Analog karasal 
yayıncılık, Web TV ve OTT elden gelenin en iyisi 
(best effort) bir servis kalitesi sağlarken, Uydu TV, 
Kablo TV ve IPTV yayıncılığı uçtan uca bir servis 
kalitesi sunmaktadır.

OTT’nin IPTV’den farkı, servis kalitesi olmayan 
bir internet ağını kullanmasıdır. OTT’nin Web 
TV’den farkı ise, Web TV bilgisayar üzerinden 
izlenirken, OTT, kutusu sayesinde LCD/Plazma 
TV ekranlarından izlemeye imkan sağlamaktadır. 
OTT servisi veren şirketler TV ekranı dışında; 
bilgisayar, loptop, tablet, iPhone ve Android akıllı 
telefonlar, set top box, Smart TV, Wii, PlayStation 
3 ve Xbox 360 çok farklı cihaz üzerinden hizmet 
sunmaktadırlar.

OTT’nin en yaygın kullanıldığı Amerika’da Netf-
lix, Hulu, Apple TV, Google TV gibi servis sağla-
yıcıları, internet bağlantısı olan cihazlara TV ve 
video içeriklerini internet omurgası ve erişim şe-
bekesi üzerinden taşımaktadırlar. Bu durum IPTV 
hizmeti sağlayan Telekom Operatörlerini olumsuz 
yönde etkilemekte ve abone kayıplarına neden ol-
maktadır.

Netflix, internet üzerinden isteğe bağlı video yayı-
nı yapan, Amerika merkezli bir OTT hizmetidir. 
Amerika, Kanada ve Latin Amerika başta olmak 
üzere toplam 40 ülkede faaliyet göstermekte ve 44 
milyon müşteriye hizmet sağlamaktadır. İnternet 
bağlantısı olan 700’den fazla cihaz, Netflix’in 100 
binden fazla film ve diziden oluşan içeriğine ulaş-
ma imkanı sağlamaktadır.

Netflix kullanımı Kuzey Amerika’da o kadar yay-
gın hale gelmiştir ki internet trafiğinin 1/3’ünü 
oluşturmaktadır. Amerika ve Japonya’da hizmet 
sağlayan Hulu, Netflix’e benzeyen bir OTT servi-
sidir. Hulu, NBC Universal, News Corporation ve 
The Walt Disney Company ortaklığı ile kurulan bir 
OTT şirketidir. Buradan içerik üreticilerin isteğe 
bağlı OTT yayıncılığına başladığı görülmektedir. 

Bir TV şirketinin TV yayınını izleyicilere ulaştıra-
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Şekil 2: Mevcut yayıncılık türlerinin kategorizasyonu

bilmesi için, uydu ya da karasal yayıncılık altyapısı 
kurması gerekmektedir. Mevcut durumda yayın 
altyapı maliyetleri yayıncı tarafından karşılanır-
ken, internet üzerinden yapılan OTT yayınında 
maliyet altyapıyı kuran ve işleten telekom opera-
törleri tarafından karşılanmaktadır. Özetle, OTT 
servisi sağlayan şirketler sabit ve mobil telekom 
operatörlerin altyapısı üzerinden herhangi bir be-
del ödemeden video servisi vermektedirler.

OTT, IPTV’NİN YERİNİ ALACAK MI?

OTT, izleyiciler için yeni ve avantajlı bir servis ola-
rak ortaya çıkıyor. Informa tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre; dünya genelinde 2014 yılı sonu-
na kadar 110 milyon IPTV abonesi olması beklen-
mektedir. Aynı araştırmada 2015 yılında 380 mil-
yon OTT kullanıcısı olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu araştırma uzun süredir tartışılagelen IPTV ve 
OTT rekabetinde bizlere bir veri sağlamaktadır. 
Son birkaç yıldır OTT büyük bir pazar payına ve 
yaygın tüketici sadakatine ulaştı. Müşteri sayı-
sı IPTV’nin 3 kat üstüne çıkmış durumda. OTT, 
isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Hulu vb 
gibi düşük maliyetli hizmet sağlayıcıları sayesinde 
popülerlik kazanmış durumdadır.

OTT, karasal, kablo ve uydu gibi mevcut yayın 
altyapılarını kullanmadan yayıncılığa hızlı başla-
mak isteyenlere büyük avantajlar sağlamaktadır; 
uydu kapasitesi bulmaya ve uydu ile kablo yayın 
platformlarıyla anlaşma yapmaya gerek kalmadan 
yayına çıkma imkanı bulunmaktadır.

IPTV ile OTT’yi karşılaştırmak aslında pek doğ-
ru olmaz; IPTV (Internet Protocol Television) ve 
OTT (Over The Top); iş modeli, hizmet kalitesi, 
içerik kalitesi, mülkiyet, maliyet ve içerik dağı-
tım mekanizması açısından birbirinden çok farklı 
iki üründür. Tablo-1’de bu iki ürün ile ilgili bazı 
önemli farklılıklar olduğu açıkça görülmektedir;
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Tablo 1: OTT ve IPTV arasındaki farklar



KAPAK

21DİJİTAL YAŞAM

Karasal, kablo TV ve uydu yayınları, tek bir yayın 
merkezinden tüm izleyicilere yayın yapmaktadır 
(Biz buna broadcasting diyoruz). OTT’de ise du-
rum tamamen farklı, her bir kullanıcı isteği için 
bir akış (stream) başlatılmakta ve kullanıcı sayı-
sı kadar toplamda bir akış oluşmaktadır. Unicast 
trafiğin oluşturduğu toplam bandgenişliği ihtiya-
cını karşılamak üzere, OTT servis sağlayıcıların 
yayın merkezlerinde kapasite planlaması yapması 
ve ihtiyaç duyulan bandgenişliğini sağlamak için 
bandgenişliği satın alması gerekmektedir. Kulla-
nıcı sayısı arttıkça bandgenişliği maliyeti artmaya 
başlamaktadır.

Öte yandan standart çözünürlüklü (SD) içerikler 
yerini yüksek çözünürlüklü (HD) içeriklere bırak-
maktadır. HD yayınlar için gerekli bandgenişliği 
ihtiyacı çok daha fazla olacaktır. HD yayınlardan 
dört kat daha fazla çözünürlüğe ve görüntü kali-
tesine sahip olan 4K teknolojisinin kullanılmaya 
başlandığı günümüzde televizyon yayınlarını OTT 
üzerinden vermek OTT yayıncılarını zorlayacak-
tır. Kullanıcı sayısına göre uydu yayını, internet 
üzerinden yapılan OTT yayınından daha ucuz ola-
biliyor. Uydu yayıncılığında kullanıcı sayısından 
bağımsız aylık bir ödeme sözkonusu olduğundan 
tüm müşterilere sabit bir maliyet ile yayıncılık ya-
pılmaktadır. Dolayısıyla yayıncılığa başlamadan 
önce hedef kitle ve ulaşılması hedeflenen izleyici 
sayısı iyi hesaplanmalı ve buna göre yayın teknolo-
jisine karar verilmelidir.

OTT, isteğe bağlı yayınlar (film, dizi vb) ve niş 
televizyon kanalları için iyi bir yayın platformu 
olacaktır, mevcut yayın türlerinin bir alternatifi 
olmayacaktır. IPTV’de kapalı devre, kişiye özel bir 
ağ üzerinden belirli bir servis kalitesinde, TV ve 
isteğe bağlı video yayıncılığı yapılmaktadır. HD 
TV kanalları, diziler, filmler ve spor müsabakaları 
gönül rahatlığı ile izlenmektedir. OTT önemli bir 
kullanıcı sayısına ulaşmasına rağmen, görüntü 
kalitesi hala istenilen seviyede değildir. IPTV ve 
OTT’nin hedef kitlesi bu nedenle farklılık arz et-
mektedir.

Sonuç olarak OTT’nin, IPTV’yi öldürmesi beklen-
memektedir, aksine IPTV ağını genişleterek ona 
yardım edecektir. Mevcutta sunulan IPTV hizmeti 
için tamamlayıcı bir hizmet olacaktır.

TV’NİN GELECEĞİ

Yeni nesil televizyon yayınları izleyici alışkanlıkla-
rını değiştirmeye başlamıştır. Daha önce TV kar-
şısında pasif olarak oturan TV izleyicisi, aktif hale 
geçmiştir.  İzleyici sadece TV izlemekle kalmayıp 
izlediği TV programına katılabilir, izlediği yayı-

nı arkadaş grupları ile paylaşabilir hale gelmiştir. 
Bu durum ‘izleyici’ kavramını ‘katılımcı’ haline 
dönüştürmüştür. 

Hemen hemen bütün evlerde artık ikinci bir ek-
ran bulunmaktadır, ikinci ekran bir youtube, 
bir facebook ya da bir sosyal medya uygulaması 
olabilmektedir. Dolayısıyla klasik anlamda TV 
izleyicilerinin sayısı her geçen gün azalmakta-
dır. Birden fazla ekran ve cihaz üzerinden içeriğe 
erişen, dilediği zaman dilediği yerde izleme alış-
kanlığını edinmiş yeni bir izleyici kitlesi ile karşı 
karşıyayız. Amerika’da bazı yapımcılar dizilerin 
tamamını çekiyor ve toptan pazarlıyor, izleyiciler 
bütün bölümleri satın alarak kendilerinin belir-
lediği süre içerisinde bütün bölümleri izleyebili-
yorlar. Bu durum artık “Televizyonların sonu mu 
geld?”sorusunu aklımıza getiriyor, çoğu TV yayın-
cısı bu durumun gelecekteki olası etkilerini şim-
diden hesaplama telaşı içerisine girmiş durumda. 
Televizyon ciddi bir değişim ve dönüşümün içine 
giriyor.

Televizyonlar, yakın gelecekte izleyicilere yayın 
akışına bağlı kalmadan istediği içeriği istediği za-
man izleyeceği ortamlar sunacaktır. Canlı yayın 
dışındaki programların isteğe bağlı video şeklinde 
IP üzerinden sunulacağı düşünülmektedir. Yani, 
gelecekte televizyonlar; haber programları, tartış-
ma programları, talk show ve spor müsabakaları 
gibi canlı yayınlardan ibaret olacaktır.

İnternet temelli yayıncılığı televizyonculuk için bir 
tehdit olarak görmemeli aksine Ttelevizyonculuğu 
tamamlayan bir müttefik olarak görmek gerekir. 
İnternet gazeteciliği başladığı ilk yıllarda mevcut 
basılı gazetecilik için bir risk olarak algılanmış, ar-
tık yazılı basının sonu geldi düşüncelerine neden 
olsa da bugün internet gazeteciliğinin basılı gaze-
teciliğin bir tamlayanı ve hatta ek gelir getiren yeni 
bir mecrası olduğu görülmektedir. Benzer duru-
mun internet temelli yayıncılık için geçerli olacağı 
düşünülmektedir.
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Orhan ŞENER / Özak Elektronik

Türksat’ın ilk uydusu Türksat 1A, yayına başladığı 1994 yılından bu 
yana kullanıcıların TV izlemek için bir numaralı seçeneği oldu. TBu-
gün uydu yayıncılığı 4K yayın için altyapılarını hazırlarken öbür ta-
raftan ise IP TV, OTT TV’nin de desteğini alarak yavaş ama sağlam 

adımlarla ilerliyor. İleride bir gün uydu yayıncılığıyla internet yayıncı-
lığının kesişeceği ümidini bir kenarda saklı tutarak, ülkemiz gerçekle-
rini de önümüze koyup 4K ile IP TV’yi terazimizde tartalım istedik.

MAKALE

Günümüz yayın trendlerinin en çok merak 
edileni sistem 4K olarak adlandırılan Ultra 
HD yayın. Türksat tarafından da denemesi 

yapılan, Full HD’nin 4 katı yüksek çözünürlüklü 
(3840*2160 piksel) UHD gerek yayıncıların gerek-
se son kullanıcıların yeni ilgi noktası. Öyle ki TV 
üreticileri, henüz ortada aktif yayın yokken TV’leri 
üretip satmaya başladı bile. Elektronik marketlerde 
gördüğümüz 4K televizyonlar ziyaretçilerin en çok 
ilgi gösterdiği ürünler arasında. Tabii bizler henüz 
Full HD televizyonlarımızın hakkını tam olarak 
alamamışken 4K televizyonların ne kadar fark ya-
ratacağı merak konusu.

Uydu yayıncılığından bağımsız bir şekilde ilerle-
yen ayrı bir sistem var ki o da IP TV. Alınan satış 
verilerine göre 2013 yılının üçüncü çeyreğinin başı 
itibariyle dünyadaki tablet satışları bilgisayar satış-
larını geçti. Makas her geçen gün tablet yönünde 
açılıyor. Elbette ki kullanıcılar da akıllı telefonlarını 
ve tabletlerini artık daha aktif kullanmak istiyorlar. 
Bu noktada IPTV, OTT TV güncellemesiyle bera-
ber teknoloji meraklılarının mobil çözümü olmuş 
durumda. Ancak ülkemiz koşullarında bir internet 
gerçeği var ki o da kota, yani sınırlamalar. Stan-
dart internet sağlayıcılar hala 8Mbps’lik paketler 
sunarken 25-50GB’lık Adil Kullanım Kotalarıyla 
insanların mobil TV izleme eğilimini sınırlıyorlar. 
Bu tip bir hız, Full HD yayınları izlemek için ye-
terli görünse de internet altyapısının her noktada 
kararlı çalışmıyor olması herkes tarafından bili-

nen bir gerçek. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
IPTV’nin kullanımı hesaplananın üzerinde bir iv-
meyle artmakta. STB üreticileri de bu gelişmelere 
seyirci kalmamak adına kablolu / kablosuz internet 
bağlantılı IPTV destekli cihazlarını piyasaya sür-
meye başladı. Bağımsız serverlar da her geçen gün 
artıyor.  

Tüm bu bileşenleri üst üste koyduğumuzda, uydu 
yayıncılığı ve IPTV farklı kulvarlarda ilerleyip kul-
lanıcılara farklı alanlarda çözüm olacakmış gibi 
görünüyor. Önümüzdeki yıllarda yayınların 4K’ya 
geçmesi durumunda bu yayınların internet üzerin-
den nasıl verileceği ise en büyük soru işareti. Ger-
çek ise internet altyapısı için yapılan çalışmaların 
uydu altyapısı ile ilgili olanlara nazaran daha yavaş 
ve geride kaldığı. Tabi bu konuda çözüm olarak 
beklenti, fiber optik altyapının olabildiğince yay-
gınlaşması ve Türkiye’nin en kısa zamanda 4G tek-
nolojisine geçmesi. Görünen o ki yakın gelecekte 
4K yayınlara başlamamızla beraber IPTV’nin de 
geleceği şekillenecek. 

4K mı,
IPTV mi
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MAKALE
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Cem DEMİR / Kızıl Elektronik

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz IPTV sistemler, artık birçok 
cihaz üzerinde yaygınlaşmaya ve rahatlıkla kullanılabilir hale gelmeye 

başladı. Çok yakın zamanda da piyasadan büyük bir pay alacağı ve 
yaygınlığını daha da artıracağı anlaşılmaktadır. Haliyle artık IPTV 

için geliştirilen video formatlarınında alanı bir hayli genişlemiş oldu. 
Video formatlarının genişlemesi bir yönden avantajlı bir durumken 

başka bir açıdan bakıldığında sağlamlık ve aktarım kalitesi gibi 
birçok sebep nedeniyle dezavantaja dönüşebiliyor. Bu yazıda sizlere, 

geliştirdiğimiz bir IPTV projesi olan PikoTV’de edindiğimiz bazı 
tecrübeleri aktarmaya çalışacağım. 

MAKALE

Öncelikle IPTV’nin tam olarak nasıl işlediği 
hakkında biraz önbilgi vermek istiyorum. 
IPTV, internet protokolü üzerinden 

(TCP/IPV4 - IPV6) görüntü ve ses aktarımıdır. 
Birçok televizyon istasyonu IP Video sunucular 
aracılığıyla internet üzerinden kendi yayınlarının 
izlenebilmesini sağlamışlardır. İnternet 
protokolünü kullanan televizyonlar olduğu gibi, 
herhangi bir televizyonun da internet üzerinden 
gelen yayınları alabilmesi için IPTV alıcıları 
yani diğer bilinen adıyla Set Top Box ürünü 
geliştirilmiştir.

PikoTV altyapısını hazırlarken önümüze 
çıkabilecek engellerin, bir çok cihaz üzerinde 
video formatının desteklenmesi, hedef kitlemizin 
internetinin bant genişliği ve yük dağılımı gibi 
konular olabileceğini sektördeki tecrübemiz 
dolayısı ile tahmin ediyorduk. Bu nedenle 
yazılımın her noktasını birbiriyle bağlantılı şekilde 
kurguladık. Örneğin kanallarınızın web tarafında 
seyredilmesini istiyorsanız, video formatlarınızın 
web tarayıcılarının desteklediği formatlar olması 

IPTV  Video
Formatları

H.263 H.264 MPEG-4 MPEG4-SP WebM
Android X X X X X
IOS X X
Web X X X
Set Top Box X X X X

gerekebiliyor. Fakat web tarafında desteklenen 
bir format, set top box veya IOS cihaz tarafından 
desteklenmeyebiliyor. PikoTV’nin hedef cihaz 
kitlesi oldukça geniş olduğundan ortak bir format 
kullanılmalıydı. Aşağıda bulunan grafik aracılığıyla 
cihazların desteklediği video formatlarını 
karşılaştırabilirsiniz.
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IPTV konusunda bir başka önemli nokta, 
yük dağılımının iyi hesaplanmasında. Sunucu 
üzerinden yayını yapılan video formatının 
kare başına oluşturduğu boyut, bir süre sonra 
sunucunuzun kilitlenmesine sebebiyet verebilir. 
Boyutu düşürmek için videoları sıkıştırmak 
doğru bir yöntem olabilir, fakat bu sefer internet 
üzerinden almaya çalıştığınız yük, CPU ve RAM 
gibi sunucu üzerindeki işlemcilere dağılacaktır. 
Haliyle bu optimizasyonu yaparken tam olarak 
orta yolu bulmakta fayda var. Çoğu video 
sıkıştırma formatı görüntünün kalitesini azaltarak 
bu işlemi gerçekleştirmektedir. Görüntüdeki 
detayların karşılık geldiği ağ kullanım miktarları, 
fraktal gibi çeşitli algoritmalarla kaldırılarak 
insan gözünün fark edemeyeceği boyutta yok 
edilebilir.
 
Bu yöntem aslında görüntünün özelliklerinin 

kaybolmasına yol açar. Fakat insan gözü ayırt 
edemediğinden kalite kaybı olmadığı düşünülür. 
Bu sayede sunucu üzerindeki yük azaltılırken, 
aynı zamanda izleyicinin görüntüye kaliteli 
ulaşma hızı da yüksek olmaktadır. Çünkü 
görüntüdeki detayların azalması aynı zamanda 
bir kare görüntüdeki kullanılan verinin azalması 
olduğundan, ağ daha az kullanılacaktır.

Sonuç olarak gelecekte tamamen hayatlarımıza 
girmesi öngörülen IPTV için geliştirilmesi 
ve üzerinde durulması gereken birçok nokta 
var. IPTV’nin televizyon sektörüne tamamen 
yerleşmesi biraz daha zaman alacak gibi 
gözüküyor. IPTV çözümleri her geçen gün daha 
verimli ve karalı hale gelmektedir. Gelecekte 
birçok insanın IPTV çözümlerine çok daha 
rahat şekilde ulaşabileği, sektörün ve yazılım 
dünyasının çözümlerinden anlaşılmaktadır.

MAKALE
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Merhaba değerli okurlar son yazımızda uydu 
alıcılarında kullanılan chiplerin değişi-
mine genel bir bakış atmış ve ardından 
DLNA özelliği hakkında konuşmuştuk. 
Günümüz gelişen teknolojisinin verdiği 
en büyük nimetlerden olan çiplerin 
yardımıyla daha başka neler yapılabi-
liyor onlara değinelim. 

Şirket olarak çalıştığımız çip firmasıyla birlikte 
cihazlarımıza entegre etmiş olduğumuz IP-
CAM özelliği, kullanıcılara bir kumanda tuşu 

ile uzaklardaki görüntüyü TV ekranlarına akta-
rabilme kolaylığı sağladı.  Peki bu IPCAM özelliği 
nedir ve kullanıcılar için nasıl bir yararı vardır?

EVİNİZ VE İŞ YERİNİZ CEBİNİZDE

IP kameralar  CCD  ya da  CMOS  sensöründen 
sağladığı analog sinyali üzerlerindeki tümle-
şik DVS(Digital Video Server) ile işleyip sayısa-
la çevirerek ethernet bağlantı noktasından yayın 
yapabilen kameralardır. Yaygın olarak gelenek-
sel  CCTV(Closed Circuit Television-Kapalı Devre 
TV) sistemlerinde olduğu gibi güvenlik amaçlı gö-
zetim ve video kaydı tutmak amacıyla kullanılırlar. 

Bununla birlikte sadece gözetim ya da personel ta-
kibi amacıyla da tercih edilmektedirler.  

Günümüzde sadece bu çalışmayı yapan cihazlar 
kullanıcılar için çok gelirken geliştirilen yazılım ve 
elektronik altyapısı ile elinizde IPCAM özelliği olan 
bir kameradan bu işlemleri uydu alıcınıza bağlana-
rak yapabilirsiniz. Örneğin, evinizin bir odasında 
televizyonunuzu izlerken bir tuş ile diğer odadaki 
bebeğinizin uyanıp uyanmadığını ya da çocuğu-
nuzun ders çalışıp çalışmadığını rahatlıkla kont-
rol edebilir ve bunun için metrelerce kabloya veya 
büyük güvenlikli server sistemlerine ihtiyaç duy-
mazsınız. Ayrıca günün herhangi bir zamanında, 
herhangi bir yerden mobil cihazlarınız ya da bilgi-
sayarınız aracılığıyla kameralara bağlanarak ev veya 
şirketinizi kontrol edebilirsiniz.

Tevfik EKİNCİ / Redline

GÖZÜNÜZ
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Peki uydu alıcıları bu kadar yüksek maliyetli bir du-
rumu nasıl bu kadar rahat ve ucuz hale getiriyor?

Bunun teknik detayları nelerdir dediğimizde; karşı-
mıza çıkan iki unsur bulunuyor: Birincisi; içerisin-
de milyon hatta milyarlarca 
transistor ve devre elemanı 
taşıyan cipler, ikincisi ise gü-
nümüzde insanlık için su ve 
elektrik kadar değerli hale 
gelmiş internet...

Ev veya iş ortamınızda bu-
lunan internet ağına bağla-
narak IP kamera için gerekli 
network işlemleri yapıp bu 
cihaz için kullandığınız IP ve 
port değerlerini uydu alıcı-
sında bulunan kısımla eşleş-
tirdikten sonra anında görüntüyü TV ekranınızda 
alabilir ve bunu cihazın bulunmadığı başka bir ağ 
ile gerçekleştirebilirsiniz.  Kurulumu ve ulaşımı bu 
kadar rahat bir hale gelen IP kamera ile hem güven-
liğinizi sağlayabilir hem de bütçenize yüklenmek zo-
runda kalmazsınız. 

IP kamera özelliğini sadece kablolu ya da kablosuz 
modemlerin sağladığı internet bağlantısı ile mi kul-
lanabiliriz?

GPRS  (General  Packet  Radio  Service), günlük 
dildeki tabiri ile cep telefonu interneti.  Günü-
müzde insanların vazgeçemedikleri cep tele-
fonlarında kullanılan internet bağlantısı olan 
GPRS sisteminin aynı zamanda uydu cihaz-
larında da kullanılıyor olması ne gibi fayda-
lar sağlar? 

GPRS, internet erişimi 2G, 3G hatta 
4G olarak gittikçe isimlerindeki artış 
gibi internet hızını da arttırarak hem 
kablosuz hem de modemsiz yüksek 
hızlı internet sunmaktadır. Biz de 
şirket olarak uzun Ar-Ge çalışma-
ları sonucunda bu devasa tekno-
lojiyi uydu alıcılarımızda kul-
lanmanın ve müşterilerimize 
sunmanın gururunu taşıyoruz. 
Bu özellik ile sadece iletişim 
şirketlerinden elde edeceğiniz 
sim kartı cihaza takarak yük-
sek hızlı internete erişebilir 
ve modem ya da benzeri bir 
unsura gerek kalamadan in-
ternete bağlanabilirsiniz. 

GPRS destekli cihazlarımızla sunulan bir medya 
unsuruna (Youtube, Google Map, Hava Durumu…) 
bağlanabilir, IPTV özellikli internet ortamında 
gösterim yapan kanal veya sitelere ulaşabilir, mail 
yazıp-okuyabilir, online ortamlarda sakladığınız 

dosyalarınıza erişip onları gö-
rüntüleyebilir hatta USB disk-
lerinize kayıt edebilirsiniz. Bu 
fonksiyonlar haricinde yukarıda 
bahsettiğim IPCAM özelliği-
ni GPRS destekli kameralar ile 
aktif hale getirebilirsiniz.Günü-
müzde her an değişen tekno-
lojiye ayak uydurmak zor iken 
uydu sektöründe tüm yenilik-
lere açık ve bunlara adapte bir 
duruş sergilemek kolay olmasa 
da şirket olarak teknolojinin en 

büyük adımı olan ve bizi peşinden sürükleyen çiple-
rin gelişimi ve bunları uydu cihazlarına entegre hale 
getirilmesi için dünya genelinde araştırmalarımız 
ve çalışmalarımız sürmektedir. Bu gelişimlerle uydu 
cihazları sadece TV izlemek için gereken bir araç 
olmaktan çıkmış günlük yaşantıdaki yeri tamamen 
farklı bir oturuma geçmiştir. Tüm bu teknolojik ge-
lişmeleri ve bunların uydu dünyasındaki yerini an-
latmak amacıyla bir sonraki sayıya kadar kendinize 
iyi bakmanız dileğiyle...

DÖNEMİ
UYDU ALICILARDA SİM KART 

Uydu cihazları 
artık sadece TV izle-
mek için gereken bir 
araç olmaktan çıkmış   

günlük yaşantıdaki 
yeri tamamen farklı bir  

konuma geçmiştir.
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Fakat aynı 3D’de olduğu gibi, 4K’da da durum 
aynı.  Donanım  var fakat uygun  içerik çok 
kısıtlı, hatta şu an tüketici için hiç 4K içerik 

bulunmuyor. Endüstriye soracak olsanız, ihtiya-
cınız olacak en son çözünürlüğün 4K olduğunu 
söylüyorlar. Peki nedir bu 4K? Yüksek çözünürlük 
(HD) ile arasında nasıl bir fark var?

Mevcut yayın ve içeriklerin sahip olduğu en yük-
sek çözünürlük olan 4K,  zamanla  yaygınlaşarak 
1080p’nin filmlerdeki ve hatta televizyonlarda-
ki yerini alabilir. “4K” yatayda 4.000 ve dikeyde 
2.000 piksele sahip çözünürlüklerin genel adı, yani 
1080p’nin tam 4 katı çözünürlük sunuyor. Na-

sıl ki HD çözünürlük dediğimiz zaman Full HD 
(1080p), 1080i ve HD 720p gibi farklı standartların 
toplamından bahsediyorsak, 4K’nın da farklı stan-
dartları var. Bunların arasında gelecekte kullanıl-
maya en yakın olanı, bu yıl çıkacak olan TV’lerde 
de göreceğimiz Quad HD. Tabii kıyasladığımız 
zaman 4K isminin daha çekici durduğu bir gerçek.

Mevcut televizyon programlarının  büyük  çoğun-
luğu ve tüm DVD’ler standart çözünürlükte (SD 
480p) kodlanmış durumdalar. Full HD olarak lan-
se edilen HD TV kanalları ise, aslında 1080i’nin 
ötesine geçmiyor. Full HD, SD’nin tam 6 katı yük-
sek çözünürlük sunuyor.

Dr. Lütfi BİLGİÇ / TUYAD Akademi

Televizyon teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. HD Ready 
ve Full HD’den sonra şimdi de yeni bir HDTV teknolojisi olan 4K 
ile karşı karşıyayız. 4K geleceğin yüksek çözünürlük teknolojisi ve 
televizyon üreticileri, ürünlerinde bu teknolojiyi kullanmak için 

çalışmaya başladılar bile.
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4K STANDARDI
Endüstrinin tüm iyi niyetlerine rağmen hala tek 
bir 4K standardı yok, yaklaşık 4-5 farklı çözünür-
lük mevcut bu kategoride. Sinemalardaki projek-
törler DCI standartlarını temel alıyor.Evde ise olay 
biraz daha basit. HDMI organizasyonu 1.4 ayarla-
malarında iki 4K standardına daha destek verme-
ye başladı, Quad HD (3.840 x 2.160p) ve 4Kx2K 
(4.096 x 2.160p). Modern televizyon ekranlarının 
16:9 standardına uyan ise Quad HD.Buna rağmen, 
bazı uzmanlar 4K’nın evde kullanılmasının ne ka-
dar gerekli olduğunu soruyorlar. Hem 4K içeriğin 
azlığı hem de bu yüksek çözünürlüğün hakkını 
verecek  büyüklükte  ekranların evlere  uygun bü-
yüklüğün çok üzerinde olması, bu teknolojinin 
gerçekten de gerekli olup olmadığı sorusunu sor-
durturuyor. 

Tabii 32 ve 55 inç TV’lerin aynı çözünürlüğü sun-
ması konusuna bakıldığında, 4K’nın 55 inç klas-
manı TV’lere faydalı olabileceği gerçeğini inkar 
etmek olmaz.

4K STANDARDI VE 3D

Eğer James Cameron’un çektiği “Avatar 3D” filmini 
izlediyseniz o zaman 4K’yı iş üzerineyken görmüş-
sünüz demektir. Cameron’un “dev mavi uzaylıları” 
anlattığı film tüm dünyada yüksek çözünürlüklü 

4K Sony projektörler sayesinde izlendi. Avatar’ın 
ardından pek çok film firması da büyük miktarda 
3D film piyasaya sürdü, tabii bunların çoğu 2D’den 
çevrilmeydi. Bu şekilde 3D sinemanın devamlılığı 
sağlandı.

Ne var ki, sinemaların bu başarısını evimizde 3D 
TV’ler yakalayamadı. “Üreticiler 3D’nin hiç olma-
dığı kadar etkili olmasını istediler, tıpkı LED gibi 
bir etki yaratmasını istediler. Fakat bu işe yarama-
dı” sözlerini kaydediyor Lamb.

3D televizyonlara talebin çok yüksek olmama-
sı,  aktif  3D gözlüklerin ağırlığı ve pahalılığı 
üreticileri başka bir alternatif aramaya yönlen-
dirdi ve 4K da, pasif gözlüklerle, hatta gözlüğe ih-
tiyaç duymadan, 3D kalitesini artırabilmenin yo-
lunu sunuyor.

EVDE 4K’NIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

4K televizyonlar piyasaya sürülmeye başlandı fa-
kat 4K içeriğin eksikliği göz önünde bulundurul-
duğunda bu ekranların sağlayacakları tek yarar 3D 
kalitesinin artırılması olabilir. Fakat kullanıcıyı asıl 
cezbedecek olan bazı firmaların ürettiği TV’lerin 
sunacağı otostereoskopik 3D ya da bilinen ismiyle 
“gözlüksüz 3D”.Yeni TV, HD’nin tam dört katı çö-
zünürlük sunan Quad HD çözünürlük ile gelecek; 
bu rakam tam olarak 3.840 x 2.160 piksel ediyor.
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Her sabah yeni bir güne uyanırız, nefes alırız, yapmamız gereken-
leri yerine getirmek için enerjimizi toplayıp yola koyuluruz. Her gün 
tekrardan akşam olur ve biz yeni güne uyanmak için sabahı bekleriz. 

Bu bizim yaşadığımız gerçek hayattır; fakat bunun dışında içinde 
yaşadığımız bir dünya daha mevcut: Online hayat.  

Gerçek hayat ile online hayat arasında bazı 
önemli farklar vardır. Bu farklardan en 
önemlisi gerçek hayatta bizi kontrol eden, 

davranışlarımızı belirlememizde etkili olan normlar, 
kurallar, ön yargılar, kişisel farklılıklar mevcutken; 
online hayatta bu kuralların mevcut olmamasıdır.

Sınırları olmayan, gerçeği rahatlıkla yadsıyabilen, 
kimlikleri değiştirebilen, parmaklarımızın ucunda 
bulunan, sadece wi-fi bağlantısı ile her an yanımızda 
bulunan mobil cihazlarımızla bağlanabildiğimiz 
bir alandır online dünya.  Burada dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus; pragmatist yaklaşım ile 
bakabilmektir. Tüm dünyayı cebimizde bulunan 
telefonlarımıza kadar getiren internet teknolojisini 
olabildiğince yararlı şekilde kullanabilmek ve bu 
yararlı kullanımı yaygınlaştırabilmektir. 

Günümüzde online işlemler sayesinde; ticaret, 
reklam, kurumsal ağı hızlandıran iletişim sistemleri, 
bankacılık işlemleri, neredeyse her sahada alışveriş 

imkanı, anında bireysel iletişim ve sayamadığımız 
birçok hizmete erişebilmekteyiz. Fakat tüm bu 
imkanların yanı sıra; ülkemizde ve dünyamızda 
günden güne popüler olan sosyal ağ hizmetleri 
tüm diğer olanakların neredeyse önüne 
geçmiş ve kullanımı dünya üzerinde 
%70’leri bulmuştur.

Sosyal ağlar tahmin edilebileceği 
üzere genç yetişkinler (18-29 
yaş) ve orta yaşlılar (30-49 yaş) 
tarafından yüksek oranda 
kullanılmaktadır. Sosyal 
ağlar birçok alanda fayda 
sağladığı gibi farkında 
olmadan bizleri bazı 
noktalarda kısıtlamakta 
ve değiştirmektedir. 

H. Mert ÖZAYDIN / Uzman Psikolog - www.mutluyasam.org

INSAN DOGASI

KARSI
SOSYAL AGLARA
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Online dünyanın parçası olan ‘Paylaşım’ 
ve ‘Beğeni’ kavramları çok kısa sürede 
herkesin zihninde yer etmiş ve aktif 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakat 
bunun gerçek dünyada kullanımı ile on-
line dünyada kullanımı arasında belirgin 
bir fark mevcuttur. Gerçekten bir bireyin 
başka bir birey ile düşünce, görüş, eylem, 
duygu gibi kavramları istişare etmesi du-
rumu ‘Paylaşım’ anlamına gelmekteyken; 
sosyal ağlarda resimlerin, videoların, söz ve 
yazıların profillere yüklenmesi ve arkadaş 
listelerindeki kişilerin huzuruna çıkarması 
anlamına gelmektedir. Yine aynı şekilde 
‘Beğeni’ ifadesi gerçek dünyada bir kişi, 
durum, eylem, görsellik vs. kişinin kendi 
arkaplanı ile ortak payda edinmesi halinde 
ifade ettiği olumlu geri bildirim durumu-
dur. Online tarafa bakacak olursak çoğu 
zaman ‘Beğeni’ kavramı, bireylerin gerçek 
olmayan dünyalarında iletişim kanalı pozi-
syonuna gelmiştir. Sosyal ağ platformları 
konuşmamızı hatta yazarak iletişim 
kurmamızı bile istememektedir. Fareyle 
yapacağımız tek bir dokunuş çoğu zaman 
birçok ifadenin yerini tutabilmektedir. 

Mobil cihazlarımızla eriştiğimiz on-
line dünyadaki kullanım görüldüğü 
üzere en basitinden gündelik hayatta 
kullandığımız sözcüklere bile farklı anlam-
lar yüklemektedir. Kaldı ki -yan etki- olarak 
sayabileceğimiz durumlardan neredeyse en 
masumu bu bahsettiğimiz sözcüklerdeki 
anlam değişikliğidir. Neredeyse dünyanın 
4’te 3’üne hakim olan bu online dünya 
birçok provakasyon için çok uygun bir 
zemin hazırlamaktadır. Gerek gündem 
değiştirmede, gerek zihinleri oyalamada, ge-
rekse çeşitli uygulamalar ve yönlendirmeler 
ile bireyleri rahatlıkla etkisi altına alarak 
bağımlı hale getirebilmektedir. Yerinde 
ve tutarlı bazı politik hamleler ile, toplum 
içerisinde meydana gelen ve tepki alan 
olayların, prostesto aracı olarak sosyal ağlar 
aktif bir şekilde kullanılmakta ve bu eylemler 
çoğu zaman; bir devlet dairesine ulaştırılan 
imzalı dilekçeler kadar mühim noktalara 
ulaşarak, çeşitli resmi kurum ve kuruluşlar 
tarafından açıklamalar  yapılmasına ve daha 
duyarlı olunmasına zemin hazırlamıştır. 

Yine sosyal ağlarda sıkça kullanılan ‘Yer 
bildirimi’ uygulaması da yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sosyal ağ yöneticileri; 
bu uygulamayı kullanan bireylerin, dünya 
üzerindeki birçok lokasyon hareketini 
rahatlıkla gözlemleyebilmekte, toplumların 
yapısı hakkında çıkarımlarda bulunabilmek-
te, dünya üzerindeki göç akışını izleyebilme-
kte ve sosyolojik kanaatler sayesinde dünya 
üzerindeki evrimi etki altına alabilecek poli-
tikalar oluşturabilmektedir. Akıllı telefonlar-
da farkında olmadan aktif hale getirdiğimiz 
‘Konum Ayarları’ sayesinde bizim kon-
trolümüzün dışında dahi sosyal ağlardaki 
profillerimizde, o an nerede olduğumuzun 

kaydı bulunabilmektedir. Dünya üzerinde 
böyle bir dataya ulaşabilmek farklı yol-
larda neredeyse imkansızdır. Mükem-
mel bir sistem ile hayatımıza giren uygu-
lamalar çeşitli mekanizmalar tarafından 
oluşturulmakta, desteklenmekte, kontrol 
edilmekte ve kullanıcıları tarafından sosyal 
ortamlarda arkadaş edinme, beğeni sağlama, 
paylaşımda bulunma gibi plasebotik işlevler 
ile hayatlarımıza enjekte edilmektedir.

ÖZÇEKİM MODASI

Global anlamda bu ve benzeri etkileri mev-
cut olan online dünyanın psikolojik olarak 
da etkileri şiddetli derecede fazladır. Yakın 
zamanda Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 
yayımladığı bir makalede; ‘Selfie! ya da 
‘Özçekim’ aktivitesinin psikolojik bazı pa-
tolojilere işaret ettiği kanıtlanmıştı. Fakat 
bu açıklama çok ciddi önem taşıyor olsa 
da gündemdeki yeri çok kısa ve etkisiz 
olmuştur. Selfie uygulaması hızla artmış ve 
online dünyada yaş ortalaması tanımaksızın 
neredeyse tüm kullanıcılar tarafından hayata 
geçirilmiştir. Hatta dünya üzerinde popüler 
sanatçılardan bazıları, aylarca çektikleri 
selfie pozlarını baskılı materyal haline geti-
rip hayranları için bir kitap ortaya çıkarma 
planlarına gitmişlerdir. 

Ergenlik dönemindeki bireyler onay görmek 
ve bir gruba ait olmak ihityacını gidere-
bilmek için ortamdaki popüler davranış ve 
alışkanlıkları edinme taraftarıdır. Ait olmak 
ve kabul görmek adına ortaya çıkan uygu-
lamalar, sosyal ağlarda çok hızlı ve yaygın 
bir biçimde bireylere empoze edilebiliyor. 
Bu durumu ciddi bir patoloji olan ALS 
(Amiyotrofik Lateral Skleroz) tanısı ile ilgili 
olarak yakın zamanda başlatılan kampanya 
en açık şekilde gözler önüne sermiştir. Başta 
‘farkındalık’ teması ile oluşturulan kampa-
nya, çok kısa sürede yola çıkış noktası un-
utularak az önce bahsini ettiğimiz ait olma 
ve kabul görme ihtiyaçlarımızın malzemesi 
haline getirilmiştir. Bu durum sosyal ortam-
lardaki duyarlılık derecesinin ciddiyetini   
gözler önüne seren açık seçik bir örnektir. 

Online dünya; günden güne insanlığı 
yalnızlığa, tek başınalığa, konuşmamaya 
ve hissetmemeye sürüklemektedir. 
Amaçlarından sapan kullanım sonucunda 
bireyler, üzerinde yaşadığımız gerçek hayata 
ait olan dünyayı, uzayı ve tüm evreni maa-
lesef ve maalesef küçük ekranlar olarak 
algılamaktadırlar. İnsan ırkının doğasına 
aykırı bir yaşam tarzı oluşturulmuş ve 
bu yaşam tarzı sonucunda ciddi patolo-
jiler doğmuştur. Günümüzde boşanmalar, 
cinayetler, madde bağımlılığı, taciz ve 
tecavüz vakaları, depresif kişilikler ve mut-
suz insanlar çoğalmaktadır. Mevcut sistem 
değişmediği sürece bahsi geçen patolojilerin 
sıklığı ve çeşitliliği artacak ve yine toplum-
lar antidepresan ilaçların bağımlısı olarak 
yaşamaya devam edeceklerdir.

Unutmayınız ki sosyal ağlar ile iletişim 
arttıkça bireyler ve toplumlar arası gerçek 
dünyalar yok olmaya mahkum olacaktır. 
Bireyler toplum içerisinde kendilerini ka-
mufle edip online dünyalarda kendile-
rini var etmeyi tercih etmektedirler. Bu 
durum asosyalizasyona sebep olmakta  
ve önemli iletişim kanallarımız olan sö-
zlü iletişim,beden dili iletişimi, duygu 
aktarımı gibi noktalarda farkında olmasak 
da bizleri kısırlaştırmaktadır. Günümüzde 
duygularını ifade edemeyen topluluklar 
yetiştiriyoruz ve yavaş yavaş değerlerimizi 
kaybediyoruz. İletişimleri zayıf olan ve 
duygularını hissetmeyen-hissettiremeyen 
bireyler, online dünyalarda kurduklarını 
sandıkları iletişimleri ile gerçek dünyada 
büyük problemler yaşamaktadırlar. 

Online dünya sağlayıcısı olan araçlar (bilgi-
sayarlar ve tüm mobil cihazlar) nedeni ile 
insan ırkı, doğasından uzak tutulmakta ve 
sözüm ona modern toplumlar haline ge-
tirilmektedir. Ciddi bir toplumsal kaosun 
çok yakında bizleri beklemekte olduğunu 
hatırlayınız. İlk fırsatta ayaklarınızı toprağa 
basabilmeniz, toprak kokusunu içinize 
çekebilmeniz, gökyüzündeki güzellikleri 
farkedebilmeniz ve insanoğlunun ger-
çek dünyası olan doğaya hak ettiği saygıyı 
göstererek onun bizlere sunduğu sonsuz 
güzelliği fark edebilmeniz dileklerimle...



TV yayın uyduları yersabit (Geosenkron –
Geostationary) uydulardır ve dünya ile aynı 
açısal hızda dönerler.   Buna  karşın seyrüse-

fer uyduları  Orta Dünya Yörüngesinde (MEO) 
bir günde yaklaşık 2 tur atarak dünya çevresinde 
dolaşmaktadır.

Dünya üzerindeki konumu bulmamızı sağlayan ve 
halk arasında GPS ismiyle özdeşleşmiş bu sistem-
ler bağımsız ve takviyeli olarak hizmet vermekte-
dir. Bağımsız kendi uydu şebekesini         oluşturan 
ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri GPS’i 
(Global Positioning System), Rusya GLONASS’ı 
(Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Siste-
ma), Avrupa Birliği Galileo’yu, Çin Beidou’yu, 
Hindistan IRNSS’i (Indian Regional Navigational 
Satellite System) kurmuştur. Özellikle Hindistan 
2013-2014 yılları arasında 3 seyrüsefer uydu-
sunu hizmete almış  ve 2015 yılında ilave 4 uydu 
fırlatmayı planlayarak 7 sabit uydulu bir navi-
gasyon sistem kurmaya başlamıştır. 

Bazı hükümetler kendi coğrafyalarında daha has-
sas konum belirlemek amacıyla Uydu Merkezli 
Takviyeli Sistemler (SBAS) kurmuştur. Bu sistem-
lerin çalışma prensibi mevcut GNSS sinyallerini 
algılayan alıcılara,  ilave yer sabit uydulardan  sin-
yal göndererek takviye yapılmasına dayanır.

Bu sistemlerinin belli başlı olanları AB tarafından 
geliştirilen EGNOS, Kuzey Amerika kıtasında 
hizmet veren WAAS, Japonya’da hizmet veren 
MSAS, Rusya Federasyonu’nun kurmuş olduğu 
SDCM’dir. SBAS sistemlerinin en önemli 
katkılarından birisi hava araçlarının inişlerine 
destek vermesidir. Ayrıca kendi seyrüsefer sistem-
lerini kurmak isteyen ülkelerin, mevcut yer sabit 

uydularını kullanarak konum bulmak için test 
çalışmaları yapmasını sağlamaktadır. 

Ülkemizin internet üzerinden konumlarını takip 
edebileceğimiz 6 uydusu bulunmaktadır. Bunlar-
dan bir tanesi TÜRKSAT A.Ş.  ve İTÜ tarafından 
gerçekleştirilen nano uydu diğerleri de bilinen 
yersabit  uydulardır.   (http://www.n2yo.com/
database/?q=turksat). Uydularımızın konumları 
incelendiğinde  ülke coğrafyası için  konum 
bulmada yararlanılan trileterasyon tekniğinin 
rahatlıkla uygulanabileceği görülmektedir. Bu 
kapsamda ülkemize özgü  GNSS ve SBAS sistem-
leri kurularak savunma sanayisine ve ülke ekono-
misine katma değer sağlanabilir.

MAKALE
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Uydu iletişimindeki veri akışını incelediğimizde her ne kadar Uy-
dudan Sayısal Video Yayını (DVB-S) büyük bir pay alsa da uydu 

haberleşmesi sadece televizyon yayıncılığıyla ilişkilendirilmemelidir. 
Özellikle son 10 yılda Küresel  Seyrüsefer Uydu Sistemlerindeki 

(GNSS)  uydu sayısı 2 katına çıkarılmıştır.  
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