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Avrupa Birliği’ne giremedik ancak Gümrük Birliği 
Anlaşması’ndan dolayı vergi avantajları ile ülkemiz tüm 
Avrupa’ya teknoloji üreten Uzak Doğu firmalarından çok daha 
iyi avantajlar sağlamaktadır. Türkiye üzerinden ticaret daha 
cazip haldedir.

Gaz ve petrol zengini Ortadoğu’ya teknoloji üreten ülkelerin 
yolu Türkiye’den geçiyor. 

Bu kapsamda, telekomünikasyon ve mobil işletmecilerin 
toplam net satış gelirleri 2014 yılı yaklaşık beş milyar do-
lar olarak gerçekleşirken sektörde faaliyet gösteren diğer 

işletmecilerin toplam gelirleri aynı 
dönemde yaklaşık olarak bir milyar do-
lar düzeyinde gerçekleşmiştir.

2014 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 
yaklaşık 13 milyon sabit noktada düzenli 
yenilikçi teknoloji takibi ve satın alımlar 
gerçekleşmektedir.

Sadece bir uydu anten kullanan sabit TV 
izleyicisi yirmi iki milyon adettir. Ülke-
mizde 2014 yılında satılan TV, 4 milyon; 
Set Top Box ise yaklaşık 7 milyondur.

Avrupa’nın en çok anten üreten ülkesiyiz ve 
dünyada ilk onda yer alan TV ve Set Top 
Box üretim kapasitemiz mevcuttur.

En üst seviyede 4K ultra HD TV yayını 
dünyada dördüncü sırada TRT tarafında 
ülkemizde başlamış ve on bir teknoloji 
firmamız bu yayınların izlenmesi için 
hizmete hazırdır. 

2014 yılı üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye’de yaklaşık %93,9 
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 71,9 milyon mobil 
telefon abonesi bulunmaktadır. 

Türksat uyduları her geçen gün daha fazla alana hizmet ver-
mektedir. 2015 yılında devreye girecek olan 4B uydusu ile KA 
Bant uydu internet hizmeti aynı alana verilecektir.

Türkiye büyüyor ve gelişiyor. İmalatlarını ülkemizde yaptırmak 
isteyen yatırımcılara TUYAD ücretsiz olarak danışmanlık hiz-
meti vermektedir.

Hedefiniz Avrupa ve Afrika ise rekabet gücünüz Türkiye ile 
artacaktır.

Dear readers,

CHAIRMAN
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We couldn’t join The European Union but due to Gumruk 
Birligi Agreement’s tax advantages, our country gets better 
advantages than Far East firms, which produce technology 
for all Europe. Doing business over Turkey is more attractive. 

The road of the countries, which produce technology for gas 
and oil rich Middle East passes through Turkey. 

In this context, telecommunications and mobile operators’ 
total net sales income is approximately 5 billion dollars in 
2014, while total income of other operators active in the sec-
tor is approximately 1 billion dollars in the same period. 

As of the third quarter of 2014, regular 
and innovative technology monitoring 
and purchases were done at the 13 mil-
lion numbers of fixed points.

The number of using only one fixed 
satellite TV viewers is 20 million. In 
our country, the number of sold TV is 
4 million in 2014 and Set Top Box is 7 
million. 

We have the production capacity of TV 
and Set Top Box in top ten of the world 
and biggest antenna producing of Eu-
rope. 

The highest level of 4K Ultra HD TV 
broadcasting has started in our country 
as the fourth of the world by TRT and 
our 11 technology firms are ready to serve 
for increase these publications’ follow-rate.

As of the third quarter of 2014, in Turkey, there are 71.9 mil-
lion mobile phone subscriber corresponding to a penetration 
rate of approximately 93.3%.

Turksat satellites serve more space day by day. 4B satellite and 
KA Bant satellite internet service will be in the same place in 
2015. 

Turkey is growing and developing. TUYAD gives free consul-
tancy services to investors who want to invest in our country. 

If your target is Europe and Africa, your competitiveness will 
increase with Turkey. 

Hayrettin ÖZAYDIN
Chairman of TUYAD

Merhaba değerli okurlar,





NEWS

6 DİJİTAL YAŞAM

TUYAD Academy Satellite Tech-
nology Seminar were organized 

by collaboration of TUYAD, 
Turksat and Marmara University 
in Marmara University, Goztepe 

Campus, Institute of Building 
Conference Room. 

TUYAD Akademi Uydu Teknolo-
jileri Semineri Marmara Üni-

versitesi Göztepe Yerleşkesi 
Enstitüler Binası Konferans 

Salonu’nda TUYAD, Türksat ve 
Marmara Üniversitesi iş birliği ile 

gerçekleştirildi.

Seminar of 
SATELLITE TECHNOLOGY

UYDU TEKNOLOJİLERİ 
Semineri Düzenlendi

Organized



General Manager of Turksat Professor Dr. 
Ensar Gul, Dean of  Marmara University 
Engineering Faculty Professor Dr. Murat 

Dogruel, Chairman of TUYAD Hayrettin Ozaydin, 
representatives of sector and many students joined 
seminar started with opening speech by Chairman 
of Hayrettin Ozaydin and the past and future of the 
satellite industry were discussed. 

The students found theoretical and practical 
knowledge in the presentations of important 
names of sector.

The seminar which was embellished by the firms’ 
stands ended with issuance of certificates of par-
ticipation  after panel.

Türksat Genel Müdürü Prof.Dr. Ensar 
Gül, Marmara Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğruel, 

TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, sektör tem-
silcileri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı seminer 
TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın’ın yaptığı açılış 
konuşmasıyla başlayan seminerde uydu sektörünün 
dünü ve yarını konuşuldu.

Sektörün önemli isimlerinin yaptığı sunumlarla 
teorik ve pratik bilgiyi bir arada bulan öğrencilerin 
yoğun katılımı dikkat çekti. 

Firmaların fuaye alanında açtığı standların renkli 
görüntüler oluşturduğu seminer, gerçekleşen panelin 
ardından katılım belgelerinin verilmesiyle son buldu. 

HABER
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Hayrettin ÖzaydınFeyyaz Ersoy

Fikret OkşenNedim Pala



Yrd.Doç.Dr.
Fulya Kunter

Levent Tüzün
Vestel

Tekniksat StandıFilbox Standı
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Işık said, “One of the most important project 
is TURKSAT 6A satellite. Turkey has done 
domestic communication satellite for the first 

time. Now, as a new project, we will do below-me-
ter high-resolution earth observation satellites.”

“By the way, ground-control system of satellites 
will be able to use in coming 1-2 years. 18 millions 
budget National Satellite Ground Control Station 
workings were started. TUBITAK is working on 
laser weapon technology and guided missiles. Also 
TUBITAK leads a lot of defense industry project 
about Ar-Ge.” he added.

Science, Industry and Technology 
Minister, Fikri Işık said, “ We will 
do below-meter high-resolution 
earth observation satellites. Our 

target is 20 centimeters.” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, “Metre altı yüksek 

çözünürlüklü yer gözlem uyduları 
yapacağız. Buradaki hedefimiz 20 

santimetre” dedi. 

T ÜBİTAK’ın projelerine ilişkin 
açıklamalarda bulunan Işık, bu projelerden 
çok önemlilerinden birisinin TÜRKSAT 

6A uydusu olduğunu söyledi. Fikri Işık, Türkiye’nin 
ilk kez yerli haberleşme uydusu yaptığına dikkat 
çekti, şimdi yeni bir proje olarak metre altı yüksek 
çözünürlüklü yer gözlem uyduları yapacaklarını 
ifade etti. Bakan Işık, hemen ulaşılamasa da bura-
daki hedefin 20 santimetre olduğunu kaydetti.

Bu arada, uyduların yerden kontrolünü sağlayan 
sistemi de önümüzdeki 1-2 yılda hayata geçi-
receklerini anlatan Işık, 18 milyon lira bütçeli 
Milli Uydu Yer Kontrol İstasyonu çalışmalarına 
başlandığını bildirdi. 

Öte yandan, TÜBİTAK’ın lazer silah teknolojisi ve 
güdümlü füzelerle ilgili yoğun çalışmaları olduğunu 
belirten Işık, savunma sanayinde pek çok projede 
Ar-Ge noktasında TÜBİTAK’ın liderlik yaptığını, 
üretimi ise savunma sanayine devrettiklerini söyledi. 

“Geminin yazılımı ve güvenlik kodu sizinse 
o gemi sizindir”

Bu alanda dışa bağımlılığı azaltmanın önemini 
vurgulayan Işık, şunları kaydetti: 

TARGET IN DOMESTIC 
OBSERVATION SATELLITE 
IS 20 CENTIMETERS

YERLİ GÖZLEM 
UYDUSUNDA HEDEF

20 SANTİMETRE

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı

Fikri Işık
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“If a ship’s software and security code is 
yours, this ship is yours.”

“In defense industry, every workings about mini-
mizing dependence on foreign, TUBITAK leads. 
We extremely care the software in MILGEM. 
Because, if a ship’s software and security code is 
yours, this ship is yours. If its security code be-
longs to someone else, it is not yours in a war.

We have one more new project. National Surveil-
lance Radar’s software and equipment will be do-
mestic 100%. It will be able to identify every type 
of aircraft from 100 kilometers away. It will be able 
to use in this year.” Işık said.

“Maybe, we are in the case of talking about 
restructure TUBITAK.”

“It is not a problem about competitive conditions 
that TUBITAK supports and direct technology 
and also join auctions. Maybe, we are in the case of 
talking about restructure TUBITAK. To determine 
the role of science policy were given to TUBITAK 
and Ministry.” Işık said.

“Savunma sanayinde dışa bağımlılığı minimize 
edecek, yarın herhangi bir sorun olduğunda da 
kendi silahımızı, kendimizin güvenle kullanmamızı 
sağlayacak her türlü Ar-Ge çalışmasında TÜBİTAK 
liderlik yapıyor. İşte MİLGEM projesinde yazılımları 
son derece önemsiyoruz. Çünkü geminin yazılımı 
ve güvenlik kodu sizinse o gemi sizindir. Güvenlik 
kodu başkasındaysa, savaşta sizin değildir.” 

Yeni bir projenin daha olduğunu belirten Işık, 
donanımı ve yazılımı yüzde 100 yerli olacak Milli 
Gözetleme Radarının, 110 kilometre mesafeden 
her türlü hava aracını tespit edebileceğini bildir-
di. Işık, radarın bu yıl içinde hizmete girmesini 
planladıklarını söyledi. 

“Belki de TÜBİTAk’ın yapılandırılmasını 
konuşmak durumundayız”

TÜBİTAK’ın hem destek vermesi hem teknolojiyi 
yönlendirmesi hem de ihalelere katılmasının, reka-
bet şartları açısından sorun olup olmadığına yöne-
lik de açıklamalarda bulunan Işık, bunun problem 
oluşturduğu bazı alanların bulunduğunu söyledi. 

 “Önümüzdeki süreçte belki de TÜBİTAK’ın yeniden 
yapılandırılmasını konuşmak durumundayız” diy-
en Işık, bilim politikalarını belirleme görevinin hem 
TÜBİTAK’a hem de bakanlığına verildiğini ifade 
etti. Dolayısıyla, TÜBİTAK’ın bilim politikalarını 
belirlemeye, destek mekanizmalarını kurgulamaya 
ve destek vermeye yetkisi, aynı zamanda enstitüler 
aracılığıyla destek almaya hakkı olduğuna dikkat 
çeken Işık, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bunun oluşturduğu haksız rekabet noktasında 
bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma olgunlaşınca 
hükümetimizle paylaşacağız ama ‘Bu, şu anda 
piyasayı çok bozucu etki yapıyor mu?’ derseniz, çok 
bozucu etki yapıyor demek haksızlık olabilir ama 
ileride bozucu bir etki yapmaması için şimdiden 
tedbir alınmasının doğru bir yaklaşım olduğunu 
düşünüyoruz ve buna yönelik bir çalışmamız 
var. TÜBİTAK’ı daha güçlendirecek ama piyasa 
rekabetini de daha artıracak yeniden yapılanma 
inşallah olacak.”
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Deputy prime minister, Yalcin Akdogan 
said “Turkey and TRT are preparing to 
move 4K broadcast as the first in Eu-

rope. With the today’s program, TRT will be made 
4K broadcast. This is really important, We see this 
as a historical event.”

The introductory meeting of 4K (Ultra HD) and 
Hybrid Broadcasting Project was done in Zorlu 
Performing Arts Center by TRT, Turksat and Ves-
tel cooperation for the first time. Akdogan said in a 
video message sent to the program, “In the world, 
technology and media space experience a major 
transformation. HD broadcasts in Turkey in re-
cent years shown a great improvement. TRT as a 
pioneering and exemplary channel is preparing to 
move 4K broadcast when a lot of TV channels are 
preparing HD broadcast. It is a historical moment. 
Currently, in the world just three countries have 
moved 4K broadcast. Turkey and TRT are prepar-
ing to move 4K broadcast as the first in Europe. 
With the today’s program, TRT will be made 4K 
broadcast. This is really important, we see this as 
a historical event. TRT has pioneered in this re-
gard like lots of time. I congratulate our all friends 
worked in  this work. 

TRT’den

Ultra HD technology used 
test broadcast named 4K                      

has begun. 

4K olarak isimlendirilen Ultra 
HD teknolojisinin kullanıldığı test 

yayını başladı.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan: 
“Avrupa’da ilk olarak Türkiye ve TRT 4K 
yayına geçmeye hazırlanıyor. Bugünkü pro-

gramla birlikte artık TRT’nin bir kanalı 4K yayın 
yapmış olacak. Bunu gerçekten çok önemli, tarihi 
bir an olarak görüyoruz” dedi.  

TRT, Türksat ve Vestel iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez 
hayata geçirilecek 4K (Ultra HD) ve Hibrit Yayıncılık 
Projesi’nin tanıtım toplantısı Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde yapıldı.  Akdoğan, programa 
gönderdiği görüntülü mesajda, dünyada teknoloji 
ve medya alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını 
belirterek, HD yayınların Türkiye’de son dönemde 
büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.  Artık me-
dyada muhteva kadar görüntü kalitesi ve şeklin de 
önem taşıdığını dile getiren Akdoğan, mesajında 
şunları kaydetti:  “İşte bütün bu dönüşümler 
içerisinde daha birçok televizyon kanalı HD yayına 
hazırlanırken, TRT yine bir öncü ve örnek kanal 
olarak 4K yayınına geçmeye hazırlanıyor. Tarihi bir 
andır. Şu anda dünyada sadece 3 ülke 4K yayına 
geçmiş durumda. Avrupa’da ilk olarak Türkiye ve 
TRT 4K yayına geçmeye hazırlanıyor. Bugünkü pro-
gramla birlikte artık TRT’nin bir kanalı 4K yayın 
yapmış olacak. Bunu gerçekten çok önemli tarihi 
bir an olarak görüyoruz. TRT çok konuda öncülük 
yapmıştır, medarı iftiharımız olmuştur. Bu kez de 
öncülük yapmıştır, kutluyorum. Bu çalışmaya imza 
atan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve 4K 
yayınlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

The first in Turkey
and Europe from

Türkiye ve
Avrupa’da bir ilk
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“To lead innovations is important”

General Manager of TRT, Şenol Göka said “In the 
world, technology is moving rapidly. TRT broad-
casts according to the technological require-
ments. I hope this technology contribute human 
development. This technology is really helpful 
but it should never prevent the face to face com-
munication. Do not fall astern of technology is 
necessary. To reach the new technology system 
needs a big change. To lead the innovations by 
give importance to Ar-Ge is importance but we 
shouldn’t forget out traditions. We should never 
lose the feeling and emotionality. Although we 
put forward the display and technology, in my 
opinion we should give importance its human 
dimension, too. Thank you for everyone worked 
on.” Then, Göka called some of senior employees 
worked on this project of TRT and kindly asked 
participants to clap. 

“Yeniliklere öncülük yapmak önemli”

TRT Genel Müdürü Şenol Göka ise konuşmasında, 
dünyada teknolojik gelişimin çok hızlı ve baş 
döndürücü bir hızla ilerlediğini söyledi.  TRT’nin 
de gelişen teknolojik şartlara göre yayın yaptığının 
altını çizen Göka, şöyle devam etti:  “İnşallah bu 
teknoloji insani olarak da gelişime katkı sağlar. 
Bu teknoloji çok faydalı, önemli ama bu teknoloji 
hiçbir zaman yüz yüze iletişimin önüne geçmeme-
li. Teknolojinin gerisinde kalınmaması gerekir. 
Yeni teknolojiye ulaşmak için çok büyük sistem 
değişikliği gerekiyor. Bir taraftan geleneksel anlam-
da yapısal olanı sürdürmek, bir taraftan da Ar-Ge 
çalışmalarına ağırlık vererek yeniliklere öncülük 
yapmak önemlidir.”  Göka, duyguyu, duygusallığı 
kaybetmemek gerektiğinin altını çizerek, “Her 
ne kadar görüntü ve teknolojiyi çok öne çıkarsak 
da bunun her zaman insani boyutunu da öne 
çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 4K yayınların bundan 
sonraki dönem için hayırlı olmasını diliyorum.” 
diye konuştu.  Şenol Göka, daha sonra projenin 
hayata geçmesinde emeği geçen bazı üst düzey 
TRT çalışanlarını sahneye çağırarak teşekkür edip, 
katılımcıların alkışlamasını rica etti. 

Türksat Genel Müdürü
Prof. Dr. Ensar GÜL

Vestel İcra Kurulu Başkanı
Turan ERDOĞAN

TRT Genel Müdürü
Şenol GÖKA
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“Approximately 600 TVs broadcast”

General Manager of Turksat, Ensar Gul said “TV 
broadcast has started in 1964 and Turkey launch 
its first satellite in 1994. First broadcast was 
analogue and we moved digital broadcasting in 
1998. In 2010, we started HD. Currently, Approx-
imately 600 TVs broadcast via satellites. Turksat 
always invest technology. We have new satellite 
projects. Our new projects will satisfy the de-
mand of TV broadcasting and also serve internet 
within range. Our target is to radiate our range 
all around the world. Turksat has lead Ultra HD 
like the other areas of technology. I hope to ra-
diate Ultra HD broadcasts and TV broadcasters 
and viewers use and watch these broadcasts. 

“A historical moment.”

Chief executive of Vestel, Turan Erdoğan said: 
“I see today as a historical moment. To start 4K 
broadcast with Turksat is a courageous decision 
of TRT which always leads. Thank corporate ex-
ecutives for taking this decision. We are the firm 
of Europe which produce maximum number 
of televisions. Europe a bit missed this digital 
revolution. We as Turkey won’t miss this digi-
tal transformation. You now, devices come near 
each other anymore. The devices are interactive 
with each other more and more. We manufacture 
boxes of 4K. These boxes’ fettle of in the televi-
sions are coming soon. I congratulate TRT and 
Turksat. As Vestel, we have a many years of coop-
eration with TRT. These kind projects intended 
to improve the quality of life of our people. The 
most important thing, Turkish people will be 
able to watch 4K even Europe doesn’t have.” Then 
broadcast has started. 

“600’e yakın televizyon yayın yapıyor”

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül de uydu 
üze-rinden televizyon yayınlarının 1964’te 
başladığını     belirterek, Türkiye’nin ilk uydusunu 
1994’te fırlattığını ifade etti.  İlk yayınların analog 
olduğunu ve 1998’de sayısal yayına geçtiklerini an-
latan Gül, 2010’da ise HD yayına başlandığını dile 
getirdi.  Şu anda uydular üzerinden 600’e yakın tele-
vizyonun yayın yaptığına dikkat çeken Gül, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:  “Türksat her zaman teknolojiye 
yatırım yapıyor. Yeni uydu projelerimiz var. Yeni 
uydu projelerimizle hem televizyon yayıncılığındaki 
talebi karşılayacağız hem de kapsama alanı içeri-
sine internet hizmeti vereceğiz. Hedefimiz kapsama 
alanımızı tüm dünyaya yaymak. Türksat Ultra HD 
konusunda da yine öncülük etti, teknolojinin diğer 
alanlarında olduğu gibi. Ümit ederim Ultra HD 
yayınlar yaygınlaşsın, gerek televizyoncular gerek 
izleyiciler bu yayınları kullansın ve izlesinler.”

“Tarihi bir an”

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise 
bugünü gerçekten tarihi bir an olarak gördüğünü 
aktararak, “Her zaman öncülük yapan TRT’nin 
Türksat ile birlikte bu 4K yayınını başlatması 
çok cesur bir karar.” diye konuştu.  Dünyada çok 
az yayın kuruluşunun bunu başlatmış durumda 
olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:  “Bu 
kararı aldıkları için kurum yöneticilerine teşekkür 
ediyorum. Biz sayıca Avrupa’nın en fazla televizyon 
üreten firmasıyız. Hakikaten bu dijital devrimi 
Avrupa biraz ıskaladı. Dijital ürünlerin üretilmesi 
daha çok Uzak Doğu’ya doğru kayıyor ama biz Tür-
kiye olarak bu dijital dönüşümü kaçırmayacağız. 
Biliyorsunuz artık cihazlar birbirine çok yaklaşıyor. 
Cihazlar giderek birbirleriyle daha çok interaktif 
hale geliyor. Bizler 4K’nın kutularını üretiyoruz, 
öbür taraftan bu kutuların televizyon içine girmiş 
hali de yakında gelecek.”  Erdoğan, teknolojik bir 
adımın içinde olunduğunu ve bu teknolojiye karar 
veren, kendine güvenen hem Türksat ve hem de 
TRT’yi kutladığını anlatarak, “Vestel olarak TRT ile 
yıllardır süren iş birliğimiz var, birçok konuda ortak 
hareket ettik ve birçok projeyi harekete geçirdik. Bu 
tür projeler insanımızın hayat kalitesini artırmaya 
yöneliktir. En önemlisi artık Türk halkı Avrupa’da 
bile olmayan 4K’yı izleme hakkına sahip olacaktır” 
dedi.  Ardından Göka, Ankara’daki yetkililere 
TRT’nin 4K test yayınının başlatılması talimatını 
verdi ve yayın başladı.
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Turk Telekom International become a 
full member of submarine cable system 
which is a responsible company for in-

ternational wholesale voice and data infrastruc-
ture sales and marketing facilities of Turk Tele-
kom Group.

The cable system which will use the newest and 
open to development technologies will enter ser-
vice at the end of 2016. The system which has 24 
terabits per second design capacity will connect 
18 countries longer than the distance of twenty 
thousand km from Southeast Asia to Europe.

After Turk Telekom International join the con-
sortium, Marmaris district of Mugla will be add-
ed in SEA-ME-WE-5 submarine cable system as 
a station. The system will provide transportation 
to other countries via Turkey and an alternative 
route towards Western Europe and Africa for  
other operators on the cable.

Turk Telekom International be-
come a full member of SEA-ME-
WE-5 submarine cable consor-

tium by signed C&MA (Facilities 
and Maintenance Agreement). 
System which will enter service 
at the end of 2016 will connect 

18 countries each other as longer 
than twenty thousand km from 

Asia to Europe. 

Türk Telekom International, 
imzaladığı C&MA (Tesis ve 

Bakım Anlaşması) ile SEA-ME-
WE-5 denizaltı kablo konsor-
siyumuna tam üye oldu. 2016 
yılı sonunda hizmete girecek 

olan sistem, üç kıtada, Asya’dan 
Avrupa’ya 20 bin kilometreden 

uzun bir mesafede, 18 ülkeyi 
birbirine bağlayacak.

Türk Telekom Grubu’nun uluslararası toptan 
ses ve data altyapı satış ve pazarlama faa-
liyetlerinden sorumlu şirketi Türk Telekom 

International, SEA-ME-WE-5 denizaltı kablo 
sistemine tam üye oldu.

 En yeni ve gelişime açık teknolojilerin kullanılacağı 
kablo sistemi 2016 yılı sonunda hizmete girecek. 
Tasarım kapasitesi saniyede 24 terabit olarak be-
lirlenen sistem Güneydoğu Asya’dan Avrupa’ya 
20 bin kilometreden uzun bir mesafede 18 ülkeyi 
birbirine bağlayacak. 

Türk Telekom International’ın konsorsiyuma 
katılması ile birlikte Muğla’nın Marmaris ilçesi, 
SEA-ME-WE-5 denizaltı kablo sistemine bir is-
tasyon olarak eklenecek. Sistem, kablo üzerindeki 
diğer operatörler için, hem Türkiye üzerinden diğer 
ülkelere ulaşım, hem de Batı Avrupa ve Afrika 
yönünde alternatif bir rota sağlayacak.

 Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, yıldan 
yıla katlanarak artan ses ve data trafiğinin 
kıtalararası transferini en etkin şekilde sağlayan 

Telekomünikasyon Köprüsü Olacak
will be a Telecommunication Bridge
T Ü R K İ Y E
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The CEO of Turk Telekom Group is Rami Aslan 
said “This project will make Turkey an important 
global communications and data center and pro-
vide strategic advantages to our country in the 
short and long term. SEA-ME-WE-5 cable sys-
tem will be the most advanced submarine cable 
system which connects Western Europe, Africa, 
Middle East, Asia and the Southeast Asian mar-
kets. We are pleased to participate in this consor-
tium which will further strengthen our capacity 
in the regions in which we operate.” 

Turkey will be a telecommunication bridge 
from Western Europe to Southeast Asia

The CEO of Turk Telekom International is Cen-
giz Öztelcan said “We will  support our strong 
terrestrial network which connects three conti-
nents with SEA-ME-WE-5 cable system and con-
tinue to deliver the most innovative and reliable 
comprehensive services with the fastest and most 
reliable infrastructure the region.”

Consortium’s name “SEA-ME-WE-5” consists of 
the initials abbreviations of Southeast Asia, The 
Middle East and Western Europe.

denizaltı kablo sistemlerinin önemine dikkat çeke-
rek “Bu proje Türkiye’yi önemli bir küresel iletişim 
ve veri merkezi haline getirerek ülkemize kısa ve 
uzun vadede stratejik avantajlar sağlayacak. SEA-
ME-WE-5 kablo sistemi, Batı Avrupa, Afrika, 
Ortadoğu, Asya ve Güneydoğu Asya pazarlarını 
birbirine bağlayan en gelişmiş denizaltı kablo siste-
mi olacak. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kapasi-
temizi daha da güçlendirecek olan bu konsorsiyuma 
katılmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Türkiye, Batı Avrupa’dan Güneydoğu 
Asya’ya uzanan bir telekomünikasyon 
köprüsü olacak

Türk Telekom International CEO’su Cengiz Öz-
telcan ise, konsorsiyuma katılımın, Türk Tele-
kom International’ın Türkiye’nin Batı Avrupa’dan 
Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan bir telekomüni-
kasyon köprüsü olma konumunu güçlendirme 
stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti 
ve sözlerini şöyle sürdürdü; “SEA-ME-WE-5 kablo 
sistemi ile 3 kıtayı birbirine bağlayan güçlü karasal 
şebekemizi, denizaltından da destekleyerek, bölgeye 
en hızlı ve sağlam altyapı ile en yenilikçi, güvenilir 
ve kapsamlı servisleri sunmaya devam edeceğiz.” 

Konsorsiyumun adı olan “SEA-ME-WE-5”, 
Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Batı Avrupa kelime-
lerinin İngilizce baş harflerinin kısaltmalarından 
oluşuyor.
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European Cyber Security Protection Alli-
ance (CYSPA) which determined cyber 
security policies in European Union get 

together in Ankara hosted by Defence Technolo-
gies Engineering and Trade Inc. (STM). General 
Manager of STM Davut Yılmaz said, “Now cyber 
attacks has become so devastating attacks in real 
life. Speakers emphasized we are in unlimited 
threatened area and we need togetherness to fight 
with these threats. In the meeting there are critical 
names from institutions to make a statement about 
cyber security like Transport, Maritime Affairs and 
Communication Ministry, Defense Industry Un-
dersecretary, Information Technology and Com-
munication Institution Presidency, Police Head-
quarters, Financial Crimes Investigation Board, 
European Security Organization, EU Network and 
Information Security Agency (ENISA), Turkey In-
formation Security Association, THY, TURKSAT.

“There is no way to wail sirens”

“The attacks in cyber space can be devastating as 
a terrorist act in real life. The enemy in this war 
wants to hurt us and our future. This new battle-

CYSPA TURKEY

Include Turkey, the most im-
portant cyber security alliance 
of Europe CYSPA was done in 

Ankara. Lots of security experts 
have joined and Turkish and 

European experts offered solu-
tions to avoid cyber attacks. 

Türkiye’nin de dahil olduğu 
Avrupa’nın en önemli siber güven-
lik ittifakı “Avrupa Siber Güvenlik 
Koruma İttifakı (CYSPA)Zirvesi” 

Ankara’da düzenlendi. Çok 
sayıda dijital güvenlik uzmanının 

katıldığı kritik toplantıda 
Avrupalı ve Türk uzmanlar si-

ber saldırılardan korunmak için 
çözüm önerilerini sundular.

Avrupa Birliği’nde siber güvenlik 
politikalarını belirleyen European Cyber 
Security Protection Alliance (CYSPA), 

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret 
A.Ş (STM), öncülüğünde Ankara’da toplandı. 
Ev sahibi STM’nin Genel Müdürü Davut Yılmaz 
açılışta yaptığı konuşmada, “Artık siber saldırılar 
gerçek hayattaki saldırılar kadar yıkıcı hale geldi” 
dedi.   İttifakın tek Türk üyesinin STM olduğu CYS-
PA projesi kapsamında, kamu ve özel sektörden 
üst düzey siber güvenlik uzmanı, günümüzün en 
büyük tehdidi siber saldırılar konusunda son du-
rumu ele alarak çözüm önerilerini sundular. Sınırı 
olmayan bir siber tehdit sahasında olduklarını be-
lirten konuşmacılar bu tehditlerle mücadele için 
birlikteliğin gerekliliğini vurguladılar. Toplantıda 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu, 
Avrupa Güvenlik Organizasyonu, Avrupa Birliği 
Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA),Türkiye Bilgi 
Güvenliği Derneği, THY, TÜRKSAT gibi kurumlar-
dan kritik isimler, siber güvenlik konusunda önemli 
açıklamalarda bulundu.

meeting was 

done in Ankara

toplantısı 

Ankara’da yapıldı
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field is so big and parties have no limit. We can’t 
apperceive who is ally and who is enemy, clearly. 
That’s why we give lots of importance to CYSPA.” 
said Davut Yılmaz, Head of STM.

“Defense is difficult and expensive”

Head of Information Technology and Communi-
cations Committee, Tayfun Acarer said, “Our data 
traffic increased 4.4 times in 4 years. And mobile 
internet traffic increased 26 times in 4 years. To-
day, lots of things in our environmental are in 
communication with our environmental. Within 
the next 2 years, the most strategic topic will be 
cyber security. Produced data in last 2 years more 
than produced data by humanity until now. The 
easier cyber attacks against data the more expen-
sive and more difficult defense. In a day, 15 million 
people are exposed cyber attacks. An cheap virus 
hurts more than millions of dollars of war plane.”

“Sirenleri çalma imkanımız yok”

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz yaptığı 
konuşmada, siber tehditlerin artık vatandaşlardan 
devletlere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsadığını 
belirterek, “Siber alandaki saldırılar gerçek hayat-
taki bir terör eylemi kadar yıkıcı olabilir. Bu savaş 
meydanındaki düşman hem bize hem geleceğimize 
zarar vermek istiyor” dedi.

Davut Yılmaz, bu yeni savaş meydanının çok büyük 
olduğunu, tarafların sınırlarının belli olmadığını, 
dost ve düşmanın net olarak ayırılamadığını belir-
terek şunları söyledi:

“Düşmanın nereden geldiğini nasıl saldırdığını bilme 
imkanınız yok. Saldırı veya savaş halinde insanları 
yönlendirme, sirenleri çalma imkanımız da yok. 
Bu savaştan sonra ne kaybettiğinizi bilemeyebiliriz 
de. Şu bir gerçek ki devlet destekli siber suç örgüt-
lerinin saldırısı gerçek hayattaki saldırılar kadar 
önemlidir. Bu saldırılar eş zamanlı olarak yapılırsa 
sonuç gerçekten bir felaket olabilir. Bu nedenle, diji-
tal dünyanın bizlere sunduğu fırsatları göz önünde 
bulundururken, siber tehditleri de göz ardı etmemiz 
mümkün değil. Bu bağlamda Avrupa Siber Güvenlik 
Koruma İttifakı CYSPA’ya, bu projenin çıktılarına 
ve projenin devamında oluşacak siber ittifaka çok 
önem veriyoruz.    NATO’da, Avrupa Güvenlik 
Organizasyonu’nda, Avrupa Siber Güvenlik Koruma 
İttifakı’nda ülkemizi temsil eden bir kurum olarak, 
yerli şirketlerimizin geliştirdiği siber güvenlik ürün-
lerini tek merkezde toplayarak daha güçlü, daha 
etkili entegre bir milli çözüme öncülük etmek bizi 
onurlandırır.”

“Savunma zor ve pahalı”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Tay-
fun Acarer ise yaptığı konuşmada, “Data trafiğimiz 
4 yılda 4.4 kat arttı” dedi. Tayfun Acarer; “Mobil 
internet trafiği ise 4 yıl içinde 26 kat arttı. Bugün 
çevremizdeki birçok şey çevremizle iletişim halinde. 
Önümüzdeki 2 yıl içinde en stratejik konu siber 
güvenlik olacak. Son 2 yılda üretilen data insanlığın 
şu ana kadar ürettiği datadan daha fazla. Bu data-
lara yönelik siber saldırılar ne kadar kolaysa sa-
vunma da o kadar pahalı ve zor. Günde 1,5 milyon 
kişi siber saldırılara maruz kalıyor. Ucuz bir virüs,         
milyonlarca dolarlık savaş uçağından daha fazla 
zarar veriyor” diye konuştu.

STM Genel Müdürü
Davut Yılmaz



“Even big countries can’t prevent”

Head of Department of Electronics and Radar Sys-
tems, Mustafa Şeker said, “At that, attacks are done 
to institutions beyond individual attacks. Even hack-
ers are far away they can reach the place that you say 
‘hearth’. Technology gives us a lot of convenience. But 
hackers can reach the things that you can reach. Solu-
tion is information security. This is inevitable. There 
is similar of Radar-Jammer in cyber space. It is neces-
sary to find solutions to threats continuous.”

Multi-partner fighting alliance

The purpose of CYSPA is to develop a strategy to 
protect cyber space. The coordinator of CYSPA is 
European Organization Security (EOS). On the proj-
ect, there are 17 common and 4 consultant organi-
zations from 10 different countries (Belgium, Italy, 
Spain, France, United Kingdom, Portugal, Germany, 
the Netherlands, Romania). Transportation, finance, 
energy, telecommunications and e-government areas 
are represented. 

“Büyük devletler bile engel olamıyor”

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Elektronik 
ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Mustafa Şeker, 
“Artık bireysel saldırıların ötesinde kurumlara 
saldırılar oluyor. Klasik güvenlik anlayışının öte-
sine geçmek gerekiyor. Gelişen teknoloji ile farklı 
boyutlar kazanıyor. Hackerler çok uzakta olsa da 
kalbiniz diyebileceğiniz yerlere ulaşabiliyor” diye 
konuştu.    Şeker, bilgilere çok uzaktan ulaşmanın 
artık çağın ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle devam 
etti:“Teknoloji bize ciddi kolaylık getiriyor. Ama 
sizin ulaşabildiğinize hackerlar da ulaşabiliyor. 
Çok uzaktan bilgiye ulaşabilmek çağımızın ihtiyacı. 
Teknoloji bize ciddi kolaylıklar getiriyor. Ama sizin 
ulaştığınız yere hackerlar da ulaşıyor. Buradaki bir 
çözüm her şeyi kapatmak. Çözüm bilgi güvenliğinde. 
Bu kaçınılmaz. Radar-Jammer ilişkisinin bir ben-
zeri siber alanda da var. Tehditlere karşı sürekli yeni 
çözümler üretmek gerekiyor.”

Çok ortaklı mücadele ittifakı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Çağrısı’na teklif edilen Europe-
an Cyber Security ProtectionAlliance (CYSPA) proje-
sinin amacı; araştırma toplulukları, sanayi, kamu 
otoriteleri ve altyapı işletmecileri gibi kitleler ile be-
raber Avrupa genelinde bir strateji geliştirerek siber 
alanı korumak olarak belirlenmişti. CYSPA proje-
sinin koordinatörlüğünü ise Avrupa Güvenlik Orga-
nizasyonu (EOS) yürütüyor. Projede Türkiye dahil 
10 farklı ülkeden (Belçika, İtalya, İspanya, Fransa, 
Birleşik Krallık, Portekiz, Almanya, Hollanda, Ro-
manya) toplam 17 ortak ve 4 danışman kuruluş yer 
alıyor. Proje kapsamında ulaşım, finans, enerji, tele-
komünikasyon ve e-devlet alanları temsil edilmekte.

NEWS





HABER

24 DİJİTAL YAŞAM

The Minister said, “2008 Crisis provides 
everyone to rediscover their production 
power. We emphasize innovator, local and 

green manufacturing. If we can’t develop domes-
tic production capacity we can’t compete with the 
world. 

“The term has finished which we gained from sell-
ing. Here we need paradigm change. And it is so 
clear what will be the Turkey’s paradigm change. 
We have to focus on products which have less com-
petitiveness in international arena.”

1.5 billion liras of support

Fikri Işık said, “We provided 245 million liras of 
support to 34 thousand KOBI by the agency of 

Science, Industry and                
Technology Minister, Fikri Işık, 
signed encourage decree in last 

Council of Ministers. And he said, 
“High technology products will 
receive 5. Zone incentives pro-

duced in whichever part of Tur-
key. If a product is producing in 

Organized Industrial Zone, it was 
given 6. Zone incentives. So ‘the 

highest incentive’. In my opinion, 
this is the most significant deci-

sion of Turkey in the coming peri-
od. It will be published in Official 

Gazette and come into force.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, son Bakanlar 

Kurulu toplantısında, teşvik 
kararnamesini imzaladıklarını 

belirterek, “Yüksek teknolo-
jili ürünler artık Türkiye’nin     
neresinde üretilirse üretilsin,   
5. bölge teşviki alacak. Hele 

ki Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(OSB) üretiliyorsa, 6. bölge 

teşviki alacak, yani en yüksek 
teşviki alacak” dedi.

Bakan Işık, yerli üretime verilen desteklere 
ilişkin açıklamalarda bulundu ve 2008 
krizinin,  üretimin gücünü herkesin tekrar 

keşfetmesini sağladığını söyledi.

Türkiye’de yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi önce-
liklendirdiklerini anlatan Işık, yerli üretim kapasite-
si geliştirilemezse, dünya ile rekabet edilemeyeceğini 
ifade etti.

Işık, artık sürümden kazanma döneminin so-
nuna gelindiğini vurgulayarak,  “Burada mutlaka 
bir paradigma değişikliği gerekiyor ve Türkiye’nin 
paradigma değişikliğinin ne olacağı çok açık. Artık 
uluslararası arenada katma değeri daha  yüksek, 
rekabet gücü daha fazla olan ürünlere odaklanmak 
durumundayız” diye konuştu.

High Encouragement to 
High Technology

Yüksek Teknolojiye 
Yüksek Teşvik
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KOSGEB. Also, we have guid-
ance, counseling and fair sup-
ports. Ministry donated ap-
proximately 1.5 billion liras 
as TUBITAK and KOSGEB in 
2004. This year our budget is 
about 1.5 billion liras. My desire 
is to request additional budget 
from Ministry of Finance if our 
budget won’t be enough. 

“I am so sensitive about budget 
but I have never said them ‘no’ 
in the point of Ar-Ge and inno-
vation. We increased the num-
ber of support mechanisms. 
So nobody in Turkey can say ‘I 
developed a product but state 
didn’t support me.’ If any in-
vestor says this, definitely they 
don’t know these mechanisms  
or their project is inadequate.”

“Results are very nice, very 
striking”

Işık said, “I instructed my bu-
reaucrats to measure effects of 
supports. Now, we look at the 
firm base. We will measure our 
support of each lira. The first 
data is really positive. For ex-
ample, we analyzed Industry 
Thesis Program (SAN-TEZ), 
Techno-Capital Support pro-
gram, Ar-Ge centers and tech-
nology development zones. Re-
sults are very nice, very striking. 
It means, we should keep our 
attitude. I believe that all public 
will want our help to perform 
impact analysis of their sup-
ports already.”

Son Bakanlar Kurulu toplantısında, teşvik kararnamesinin 
imzalandığını anlatan  Işık, yüksek teknolojili ürünlere, Türkiye’nin 
her yerinde 5. bölge teşviki getirileceğini bildirdi. Bakan Işık, “Yüksek 
teknolojili ürünler artık Türkiye’nin  neresinde üretilirse üretilsin, 5. 
bölge teşviki alacak. Hele ki OSB’de üretiliyorsa, 6. bölge teşviki alacak, 
yani en yüksek teşviki alacak. Bu, yüksek teknolojiyle ilgili bana göre, 
Türkiye’nin önümüzdeki süreçteki en önemli kararıdır. Yakında Resmi 
Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek” dedi.

Orta-yüksek teknolojiyle ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü belirten 
Işık, bu  çalışmanın ardından orta-yüksek teknolojili ürünlere ilişkin 
de teşvik paketini ortaya koyacaklarını bildirdi. Bakan Fikri Işık, yerli 
ürüne daha birçok alanda, farklı şekillerde destek verdiklerini kaydetti.

1,5 milyar lira destek

Fikri Işık, bakanlığın yerli üreticilere verdikleri desteklere de değinerek 
geçen yıl KOSGEB aracılığıyla 34 bin KOBİ’ye 345 milyon lira destek 
sağladıklarını söyledi.  Bunun yanında rehberlik, danışmanlık ve 
fuar desteği gibi birçok destek  mekanizmalarının olduğunu belirten 
Işık, “Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB olarak 2014 yılında yaklaşık 
1,5 milyar lira destek verdik. Bu yıl da bütçemiz yine 1,5 milyar lira 
civarında. Arzum şu; bu bütçe keşke yetmese ve Maliye Bakanlığı’ndan 
ek bütçe istesek” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, bütçe dengeleri konusunda çok has-
sas olduğunu ancak Ar-Ge ve inovasyon noktasında, kendilerine hiçbir 
zaman  “Hayır” demediğini dile getirdi. Destek mekanizmalarının 
sayısını artırdıklarını  anlatan Işık, yatırımcılara çağrıda bulunarak, 
“Yani Türkiye’de hiç kimse, ‘Ben  ürün geliştirdim ama devlet benim 
elimden tutmadı’ diyemez. Bunu diyorsa, mutlaka bu mekanizmaları 
bilmiyordur veya projesi yetersizdir” şeklinde konuştu.

“Rakamlar çok güzel, çok çarpıcı”

Bakanlığa geldikten sonra, verilen desteklerin etkilerinin ölçülme-
si için  bürokratlarına talimat verdiğini ve bunun sonucunda Etki 
Değerlendirme Daire Başkanlığı’nın kurulduğunu anlatan Işık, söz ko-
nusu daire başkanlığının ilk tespitlerini yaptığını ifade etti.

İlk kez bu kadar kapsamlı bir çalışma yapıldığına işaret eden Işık, 
şöyle konuştu: “Şimdi artık firma bazına ineceğiz. Verdiğimiz her bir 
kuruşluk desteğin firmaya, sektöre ve ülkeye nasıl bir katkı sağladığını 
ölçeceğiz. İlk gelen veriler çok olumlu. Mesela Sanayi Tezleri Programı 
(SAN-TEZ), Teknogirişim Sermayesi  Desteği Programı, Ar-Ge mer-   
kezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin etki analizini yaptık. Rakam-
lar çok güzel, çok çarpıcı. Demek ki bu yolda ilerlemeliyiz. İnanıyorum 
ki bundan sonra tüm kamu, verdiği desteklerin etki analizini yapmak 
için bizden destek isteyecek.”
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Hüseyin AKTAŞ / Balkan Telecom

internet
“Satellite internet” is an internet 

access provided through commu-
nications satellites mostly geosta-
tionary satellites. The remote ter-
minal transmits and receives data 

from a relatively small satellite dish 
on Earth and communicate with 

an orbiting geostationary satellite 
22,300 miles above Earth’s equa-

tor. The orbiting satellite transmits 
(and receives) its information to a 

location on Earth called Hub. 

“Uydu internet” çoğunlukla geo 
uyduları aracılığıyla sağlanan 
bir internet erişim yöntemidir. 

Uydu internet terminali nis-
peten küçük uydu çanağından 
verileri alır ve ekvator üzeri-
nden 22.300 mil uzaklıktaki 

geo uydularına gönderir. Geo 
yörüngeli uydu “Hub” adı ver-
ilen uydu yer istasyonuna bu 

verileri iletir (ve alır). 

broadband
satellite

uydudan
genişbant

The Hub itself is connected to the Internet, 
so all communication made from a satellite 
dish connection to the Internet must flow 

through the Hub.
Uydu Yer İstasyonunun kendisi  internete 

bağlıdır dolayısıyla uydu internet terminali, 
uydu anteninden internete doğru yapılan 

tüm iletişim Hub üzerinden geçer.

ARTICLE
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There are many advantages of satellite 
internet:

Global Coverage

This is the most significant advantage of using sat-
ellite links: “coverage at any location on Earth”.  A 
single satellite in the geostationary orbit can cover 
distances as large as whole oceans or continents.

This wide area coverage makes high-speed Inter-
net access from remote locations quick and easy. It 
is also possible to connect many remote locations 
spread across large distances through a secure pri-
vate link.

For businesses like off-shore oil exploration, it is 
nearly impossible to directly communicate with 
headquarters - hundreds of miles away. For such 
requirements, satellite is the most effective option. 
For satellite connectivity to be established, you only 
need a power supply and a clear view of the satellite 
orbiting at 23,000 miles in the geostationary orbit.

High speed access

The first thing you would notice about satellite in-
ternet is speed. Most satellite internet providers can 
provide multi megabit speeds which can be some-
times faster than terrestrial options. If the options 
available are limited, such as dial-up or unreliable 
ADSL, satellite is the clear winner.

Today Balkan Telekom offers high speeds up to 
22Mbps on download and 6 Mbps on upload.

Cost effective

It costs anywhere more than $10,000 to lay a mile 
of fiber in an unserved location. In addition to the 
high investment, it may take several months to  
complete the fiber deployment and make it available 
to individual locations. If you do not have access to 
reliable terrestrial connectivity, satellite is the most 
cost-effective means of high-speed Internet access.

Location independent - mobile solutions

Having a broadband connection at any location 
is great, the advantage of taking it anywhere is 
even better.

Uydu internetin pek çok avantajı vardır:

Geniş Kapsama Alanı

“Dünya üzerinde herhangi bir yeri kapsama”, 
uydu iletişimi kullanmanın en önemli avantajıdır. 
Yörüngede bulunan tek bir uydu okyanus ya da 
kıtalar gibi büyük mesafeleri kapsayarak hizmet 
verebilir. Bu geniş alan kapsaması uzak yerlerdeki 
noktalara yüksek hızlı internet erişimini mümkün 
kılar. Ayrıca geniş coğrafyalara yayılmış birçok uzak 
yeri güvenli bir şekilde bağlamak da mümkündür.

Off-shore petrol araması gibi iş kollarında firmalar 
için, doğrudan merkez ile iletişim kurmak neredeyse 
imkansızdır. Bu tür gereksinimler için, uydu en etkili 
ve doğru seçenektir. Uydu bağlantısı hizmetini almak 
için  sadece bir güç kaynağına ve uydu bakış yönüne 
engel olmayacak bir kurulum alanı bulunması    
yeterlidir.

Yüksek hız

Uydu internet ile ilgili dikkat edilecek önemli husu-
slardan birisi hızdır. Çoğu uydu internet sağlayıcıları 
bazen karasal bağlantılardan  da daha hızlı olacak 
şekilde hizmet verebilmektedir.   Seçeneklerin kısıtlı 
olduğu noktalarda örneğin dial-up ya da yavaş DSL 
altyapılarında uydu bağlantısı en iyi seçenektir.

Şirketimiz, download yönünde 22Mbps, upload 
yönünde 6 Mbps’e kadar uydu internet hizmeti 
sunmaktadır.

Uygun fiyatlı

Internet altyapısının olmadığı noktalara fiber hiz-
metinin götürülmesi km başına 10.000$ dan fazla bir 
yatırıma ihtiyaç duyar.  Yüksek yatırıma ek olarak, 
fiber dağıtımını tamamlamak ve son kullanıcılara 
hazır hale getirmek  birkaç ay sürebilir.  Karasal 
bağlantıların  sağlıklı çalışmadığı noktalarda, uydu 
internet hizmeti yüksek hızda internet erişimi için en 
uygun fiyatlı çözüm olacaktır.

Mekandan bağımsız - mobil çözümler

Herhangi bir yerde  geniş bant internet bağlantısının 
olması kadar bu bağlantının  istenilen başka bir yere 
taşınabilir olması çok büyük bir avantajdır.



Internet via satellite is possible through fixed and 
mobile equipment. The end user location is con-
nected to the internet as long as the VSAT dish has 
a clear line of sight.

Reliability

As the satellite network consists of only a satellite, 
Hub and VSAT terminal, the number of opportuni-
ties for network outages are significantly reduced. 
Compared to terrestrial networks, there is much 
less opportunity for network outages. With terres-
trial services (cable or DSL), network outages can 
occur at any point along the infrastructure.

A complete satellite network can work indepen-
dently of terrestrial infrastructure and maintain 
connectivity as long as the equipment is powered.

Quick and easy installation

The satellites antennas can be instantly deployed 
and installed within a matter of a few hours. For 
mobile and transportable solutions, you can set-up 
and connect to the Internet in less than 10 minutes.

Ku and Ka bands

Broadcast satellites mostly operate in Ku-band fre-
quencies that have the benefit of offering a broad 
geographic coverage through a single footprint. Ka-
band, which is now beginning to be exploited over 
Europe  and Middle East, has other benefits:

For dedicated two-way communications, spot beam 
technology allows extensive frequency reuse, effec-
tively lowering the cost of the spectrum. The larger 
amount of available bandwidth supports higher 
transmission rates, supporting higher peak speeds 
for individual subscribers. The higher Ka-band fre-
quencies allow smaller antennas to be employed for 
the subscriber equipment

As satellite broadband continues its global expan-
sion, Ka-band technology is on a tear. The Ka-band 
wave began in earnest in North America with the 
launch of the Hughes satellite system in 2007 and 
spread to Europe when Avanti’s HYLAS 1 satel-
lite was launched in late 2010. After that Eutelsat’s  
Tooway service  launched in 2011. Now it’s expand-
ing across the globe to the Middle East. Why has 

Uydu üzerinden internet hizmeti hem sabit hem 
de mobil cihazlar ile mümkündür.  Çanak anteni 
önünde uydu bakış açısı yönünde engel olmaması 
durumunda, son kullanıcı uydu kapsama alanındaki 
herhangi bir lokasyonda internet hizmetini almaya 
devam eder. 

Güvenilirlik

Uydu internet bağlantıları sadece  uydu, Hub ve 
VSAT terminalinden oluştuğu için kesintiye se-
bep olabilecek faktörler oldukça azdır.  Karasal 
bağlantılar ile karşılaştırıldığında kesinti ihtimali çok 
düşüktür.  Karasal internet bağlantılarında (kablo 
veya DSL), şebeke kesintileri altyapı boyunca her-
hangi bir noktada oluşabilir.

Uydu internet hizmeti karasal bağlantılardan 
bağımsız çalıştığı için, sistemi besleyen güç şebekesi 
kesilmediği sürece bağlantı devam eder.

Hızlı ve kolay kurulum

Uydu internet sistemi birkaç saat içerisinde ko-
layca kurulabilir. Mobil ve taşınabilir uydu internet 
cihazları ile bu süre 10 dakikanın altına düşmektedir. 

Ka ve Ku bantları

TV yayınında kullanılan uydular çoğunlukla geniş 
bir coğrafyaya kapsama alanı sunan Ku bant 
uydularıdır. Amerika, Avrupa ve Orta Doğu üze-
rinde kullanılmaya başlanan Ka band uydularının 
geniş bant internet hizmeti ile alakalı bir çok avantajı 
bulunmaktadır.

Spot beam teknolojisi frekansların tekrar kullanılma 
yöntemi ile spectrum maliyetinde dramatik 
düşüşler sağlar.  Büyük miktarda kullanılabilir bant 
genişliğinin olması bireysel aboneler için yüksek 
hızda internet hizmeti verilebilmesini sağlar. Yüksek 
Ka-bant frekansları ise abonelerin küçük antenler 
kullanarak uydudan internete bağlanabilmelerini 
sağlar. 

Uydudan  geniş bant internet hizmeti her geçen gün 
artmaktadır. Ka bant kullanımı 2007 yılında Hughes 
uydu sistemi lansmanı ile Kuzey Amerika’da ciddi 
olarak başladı ve 2010 yılında Avanti Hylas 1 uy-
dusu ile Avrupa’ya yayıldı. Daha sonra Eutelsat’ın 
Tooway uydu internet hizmeti 2011 yılında 
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Ka-band satellite become one of today’s hottest 
technologies?

More for Less

The seemingly insatiable demand for broadband is 
rapidly exhausting the available capacity of exist-
ing Ku-band satellites. Large and small enterprises 
increasingly depend on media-rich applications to 
grow their businesses and retain their competitive 
edge. Governments need high-bandwidth applica-
tions to deliver services to their citizens. And con-
sumers want to watch movies, make VoIP phone 
calls, and browse the Web—all at the same time.

A Range of Markets and Applications

Ka-band offers huge potential in a range of mar-
ket segments, including retail, hospitality, and 
government initiatives such as emergency com-
munications, rural broadband, telemedicine, and 
distance education. In addition, capabilities such as 
bandwidth-on-demand, constant bit services, and 
dish-to-dish networking enable more advanced ap-
plications. The technology also holds considerable 
promise for airline, railroad, military, and other 
mobile applications. 

Ka-band has become the band of choice for many 
satellite operators due to its increasing capacity 
availability and its applicability for broadband ser-
vices. New Ka-band satellites are either already in 
orbit or are being readied for launch. 

Avrupa’da başladı. Şimdi de Ortadoğu’da kullanımı 
artmaktadır. Peki  Ka bant broadband uydu internet 
hizmeti neden günümüzün en önemli teknolojilerin-
den biri haline gelmiştir?

Daha uygun fiyata yüksek hız

Küçük ve büyük işletmeler, işlerini büyütmek ve    
rekabet güçlerini korumak için günden güne daha 
fazla zengin multimedya uygulamalarına ihtiyaç 
duyuyorlar. Devletler, kendi vatandaşlarına hizmet 
sunmak için e-devlet gibi yüksek bant genişliği iste-
yen uygulamalar çalıştırmaktadırlar. Tüketiciler de 
film izlemek,  VoIP ile telefon görüşmeleri yapmak ve 
aynı zamanda webde vakit geçirmek istemektedirler.

Uygulama çeşitliliği

Ka bant, perakende pazarı, kırsal alanda geniş bant, 
tele-tıp ve uzaktan eğitim gibi kamu girişimleri 
de dahil olmak üzere bir dizi alanda potansiyel 
sunmaktadır.  Ka bant teknolojisi ayrıca havayolu, 
demiryolu, askeri ve diğer mobil uygulamalar için de 
imkan sunmaktadır.

Ka bant, günümüzde yüksek kapasite imkanı ve 
geniş bant hizmetlere uygunluğu sebebiyle birçok 
operatör için tercih sebebidir. Uydu operatörleri Ka 
bant imkanlarından faydalanmak ve müşterilerine 
geniş bant hizmetler sunmak adına yeni uydular 
fırlatmaktadırlar.
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From old to new, some video compres-
sion techniques that known and widely 
used are MPEG-2/H.262 MP, H.263 HLP, 

MPEG-4 ASP, MPEG-4/H.264 AVC. H264 AVC 
which is the most advanced one offers 50% 
more efficient compression than MPEG-2. And 
HEVC offers 50% more efficient compression 
than H.264 and also promotes high-resolutions 
like 8K.

Ramazan SURAL / Atmaca Electronic

HIGH EFFICIENCY 
VIDEO CODING:
YÜKSEK VERİMLİ
VİDEO KODLAMASI:

HEVC, is a highly efficient video 
compression standard which was 

developed by working groups that 
created by ISO/IEC MPEG and 
ITU-T VCEG (Vide Coding Ex-

perts Group). The first version of  
HEVC standard was published in 
2013 in April as named ISO/IEC 
by MPEG H Part-2 and named 

H.265 by ITU-T.

HEVC, ISO/IEC MPEG ve       
ITU-T VCEG(Vide Coding Experts 

Group) gruplarının oluşturduğu 
bir çalışma grubu tarafından 

geliştirilmiş olan yüksek verimli 
video sıkıştırma standardıdır. 

HEVC standardının ilk sürümü 
2013 yılı Nisan ayında ISO/IEC 
tarafından MPEG H Part-2 ve 

ITU-T tarafından H.265 isimleri 
verilerek yayımlanmıştır. 

Bilinen ve yaygın olarak kullanılan bazı vid-
eo sıkıştırma teknikleri eskiden yeniye doğru 
MPEG-2/H.262 MP, H.263 HLP, MPEG-4 

ASP, MPEG-4/H.264 AVC’dir. Bu tekniklerin en 
gelişmişi olan H.264 AVC, MPEG-2’ye oranla %50 
daha verimli sıkıştırma sağlar. HEVC ise H.264’e 
oranla %50 daha verimli sıkıştırma sağlamakta 
ve buna ek olarak 8K gibi yüksek çözünürlükleri 
desteklemektedir.

Coding Efficiency (HD) / Kodlama Verimliliği (HD)



MAKALE

33www.dijitalyasam.org

Why we needed HEVC?

HEVC (H.265) was developed instead of H.264 
and has outperforming potential when com-
pare with previous technologies like H.264/
AVC. H.264/AVC standard was published in 
2003. Since 2003, digital video needs have really 
changed. Today’s video services, high-resolution 
video is a necessarily characteristic. One of the 
most important goals of HEVC standard is to 
provide better image quality at lower size with 
benefiting from the increase in processing power 
of computer processor. Whereby, it will be able 
to save the bandwidth for high-definition video 
streaming and storage space to store the video 
files will decrease. Today, the most efficient vid-
eo compression standard is HEVC. HEVC co-
dec videos will take up space as much as half of 
H.264/MPEG-4 and quarter of MPEG-2.

4K broadcasting preparations are made world-
wide. But 4K resolution is not efficient for pub-
lication because of the necessary bandwidth re-
strictions which changing between 1-20Mbits/s 
and H.264/AVC which is used in currently 
broadcasting technologies. HEVC coding used in 
the 4K (Ultra HD) broadcasting. H.264 standard 
supports maximum 4K (4096x2304)  resolution 
in 59.94 fps. And HEVC standard supports 8K 
(81922x4320) resolution until 300pfs.

Today, video flow uses the internet’s traffic more 
than 50%. And what is expected is this rate will 
increase 86%. Video flow’s covered rate will sub-
stantially increase in the global internet traffic 
when 4K video broadcast widely on the inter-
net. This is to reduce the load, with an advanced 
technology, such as HEVC possible by reducing 
the bandwidth required by the video of the same 
quality. 

Neden HEVC’e ihtiyaç duyuldu?

HEVC(H.265), H.264’ün halefi olarak 
geliştirilmiştir ve H.264/AVC gibi daha önceki 
teknolojilerle kıyaslandığında daha iyi perfor-
mans gösterme potansiyeline sahiptir. HEVC 
standardından önce geliştirilen H.264/AVC 
standardı 2003 yılında yayımlanmıştır. O günden 
bu güne dijital video ihtiyaçları önemli değişikliklere 
uğramıştır. Televizyon, tablet, bilgisayar, telefon 
gibi cihazların donanımsal ve yazılımsal özellikleri 
ve performanslarının artmasıyla birlikte yüksek 
çözünürlüklü video günümüzün video hizmetlerin-
de olmazsa olmaz bir özellik haline gelmiştir. HEVC 
standardının en önemli amaçlarından biri bilgi-
sayar işlemcilerinin işlem gücündeki artıştan fay-
dalanarak daha iyi görüntü kalitesini daha düşük 
boyutlarda sağlayabilmektir. Bu sayede yüksek 
çözünürlüklü video yayınlarında bant genişliğinden 
tasarruf edileceği gibi video dosyalarını sakla-
mak için harcanan depolama alanı da düşecektir. 
Günümüzde en verimli video sıkıştırma standardı 
HEVC’dir. HEVC ile kodlanmış video Blue-ray 
disklerde ve bazı uydu yayınlarında kullanılan 
H.264/MPEG-4’ün yarısı, MPEG-2’nin çeyreği 
oranında yer kaplayacaktır. 

Dünya genelinde gerek online video akışı gerekse 
TV yayıncılığında 4K yayına geçiş hazırlıkları 
yapılmaktadır. Ancak mevcut yayın teknolojilerin-
de kullanılan H.264/AVC, 1 -20Mbits/s arasında 
değişen gerekli bant genişliği kısıtlamaları 
nedeni ile 4K çözünürlükte yayın için verim-
li değildir. 4K (Ultra HD) yayınlarda HEVC 
kodlaması kullanılmaktadır. H.264 standardı 
maksimum 4K(4096x2304) çözünürlüğü 59.94 
fps’de destek-lemektedir. HEVC standardı ise 
8K(8192X4320) çözünürlüğünde 300fps hızına 
kadar destek vermektedir. 

Günümüzde video akışı toplam internet trafiğinin 
yarısından fazlasını kullanmaktadır ve bu oranın 

MPEG-2 Video H.264/AVC H.265/HEVC

SD Resolution Video 3-5 Mbps 1.8-3 Mbps 1-1.8 Mbps

HD Resolution Video 10-18 Mbps 5-9 Mbps 2.5-4.5 Mbps

4K UHDTV (2160p60) N/A N/A 8-15 Mbps
Table: Bit flow rate efficiency comparison of different video compression techniques.
Tablo: Farklı video sıkıştırma tekniklerinin bit akış hızı verimliliği karşılaştırmaları
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How does HEVC coding work?

Video compression is performed with the re-
moval of unnecessary data are detected in the 
video frames. Uncompressed and 90 min. length 
1080p@24Hz HD video equals 806GB and the-
oretically via one second 1.2Gbit/s requires a 
bandwidth on web. That’s why , it is compulsory 
to use video compression technology. Video 
compression is the technology behind digital 
video. HEVC codec encoding computational 
architecture has become more complex with up 
to 10 times. There are two important elements 
of video compression technology: Encoder and 
Decoder. Compressed video bit stream com-
pressed by the video encoder comprising an 
array of source video HEVC video frames and 
encoded to obtain. HEVC video decoder solves 
this bit stream for stored or transmitted bit 
stream in the form of videos to watch again.

HEVC Coding Tools

Common method used in video compression tech-
niques is divided into blocks of each video frame. 
H.264 / AVC encoding defined in the macrob-
lock and the fixed size is 16x16. In HEVC cod-
ing CTI  (Coding Tree Unit) concept was intro-
duced. HEVC divides the image slice. Then, each 
slice CT is divided into blocks. CTU may be di-
vided into square blocks (Coding Units CU). As 
a result, each CU is estimated by Inter or Intra 

2016 yılında %86’ya yükselmesi beklenmektedir. 4K 
video yayınının internet üzerinden yaygınlaşmasıyla 
birlikte küresel internet trafiğinde video akışının 
kapladığı oran önemli ölçüde artacaktır. Bu yükü 
azaltmak HEVC gibi gelişmiş bir teknolojiyle aynı 
kalitedeki videonun ihtiyaç duyacağı bant genişliğini 
azaltarak mümkündür. 

HEVC kodlaması nasıl çalışır?

Video sıkıştırması, video çerçevelerindeki gerek-
siz datanın tespit edilip atılmasıyla gerçekleştirilir. 
Sıkıştırılmamış, 90dk. uzunluğundaki 1080p@24Hz 
HD video 806GB yer kaplar ve web üzerinden 
teorik olarak saniyede 1.2Gbit/s gibi muazzam 
bir bant genişliği gerektirir. Bu nedenle video 
sıkıştırma teknolojilerinin kullanılması zorunlu-
dur. Video sıkıştırma, dijital videonun arkasında 
yatan teknolojidir. HEVC kodlaması ile kodlayıcı 
işlemsel mimarisi 10 kata kadar daha komplex hale 
gelmiştir.

Video sıkıştırma teknolojisinin iki önemli uç elemanı 
vardır: kodlayıcı(encoder) ve kod çözücü(decoder). 
Sıkıştırılmış video bit akışı (bitstream) elde et-
mek amacıyla video çerçeveleri dizisinden oluşan 
kaynak video HEVC video kodlayıcı ile sıkıştırılır 
ve kodlanır. Saklanan veya iletilen bit akışını tekrar 
video şeklinde izleyebilmemiz için HEVC video kod 
çözücü bu bit akışını çözer.

HEVC Kodlama Araçları

Video sıkıştırma tekniklerinde ortak kullanılan 
yöntem her bir video çerçevesinin bloklara bölün-
mesidir. H.264/AVC kodlamasında makroblok 
tanımlanmıştır ve boyutu 16x16 olarak sabit-
tir. HEVC kodlama tekniğinde ise CTU(Coding 
Tree Unit) kavramı getirilmiştir. HEVC resmi 
dilimlere ayırır. Ardından her bir dilim CTU 
bloklarına bölünür. CTU, Coding Units (CU) olarak 
adlandırılan karesel bloklara bölünebilir. Sonuç 
olarak her bir CU Inter veya Intra tahmini kodla-
ma ile tahmin edilir ve bir veya daha fazla sayıda 
dönüştürme birimi kullanılarak dönüştürülür. CTU 
64x64’e kadar büyük boyutta blok yapıları kul-
lanabilir. HEVC, resmi 16x16, 32x32 veya 64x64 
büyüklüğünde olabilen CTU’lara böler bu da kod-
lama verimliliğini artırır.
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prediction coding and transformed using one or 
more of the transform unit. CTU can use 64x64 
sized blocks structures. HEVC divides picture 
to CTUs which can be 16x16, 32x32, 64x64 and 
it increases coding efficiency. HEVC standard’s 
version 1 which published in 2013 January has 3 
profiles. They called Main, Main 10, Main Still 
Picture. Version 2 in 2014 July, 4:2: 2/4: 4:4 col-
or sampling includes support, 31 Rext (Range 
Extension) profile, SHVC (Scalable High-Effi-
ciency Video Coding) encoding which supports 
layered coding with increased bit depth and 
multi-display video encoding (Multiview Video 
Coding)  added.

The Future of HEVC Technology

HEVC technology’s use of space will grow up in 
Video services over GSM lines which the band-
width is relatively expensive. UHD TV broadcast-
ing is not just a development related to the increase 
in the number of pixels. It is about the provision 
of better pixels to bring more impressive viewing 
experience. 

Accordingly, higher screen refresh rate, higher dy-
namic range, more colors and higher bit depth can 
be achieved with improvements such as sampling 
HEVC. 

HEVC needs HEVC codec supported processors 
for to be used by consumers. However, already 
has begun to provide support for hardware HEVC 
some smartphone manufacturers. The software 
side, Google has announced that it will offer 
HEVC API in version 5.0 of the Android operating 
system. Microsoft has announced HEVC support 
to be found in the Windows 10 operating system. 
September 2014, Apple introduced the iPhone in 
iPhone 6 and iPhone 6 Plus device has offered sup-
port HEVC. Google has developed a standard for 
VP9 HEVC opponent 4K broadcast online video 
service. 4K broadcast on YouTube will use the 
standard VP9 and some TV manufacturers offer 
support for the Smart TV products VP9. In ad-
dition, HEVC needs the hardware changes and it 
prevents the spread quickly.

HEVC standardının Ocak 2013’te yayımlanan birinci 
sürümü(Version 1) 3 profil içermektedir. Bunlar Main, 
Main 10, Main Still Picture olarak adlandırılmıştır. 
İkinci sürümde Temmuz 2014’te 4:2:2/4:4:4 renk 
örneklemesi desteği de içeren 31 adet RExt(Range 
Extension) profili, artırılmış bit derinliği ile birlikte 
katmanlı kodlamayı destekleyen SHVC(Scalable 
High-Efficiency Video Coding) kodlaması ve çoklu-
gösterim video kodlaması (Multiview Video Coding) 
eklenmiştir. 

HEVC Teknolojisinin Geleceği

Bant genişliğinin nispeten pahalı olduğu ve hareket 
halinde video isteklerinin arttığı GSM hatları üzeri-
nden video hizmetlerinde HEVC teknolojisinin 
kullanım alanı yaygınlaşacaktır. UHD TV yayıncılığı 
sadece piksel sayısındaki artışla ilgili bir gelişme 
değildir. Buna ek olarak daha etkileyici bir seyir dene-
yimi getirmek için daha iyi piksellerin sağlanmasıyla 
ilgilidir. Bu doğrultuda daha yüksek ekran tazeleme 
hızları, daha yüksek dinamik alan, daha geniş renk 
yelpazesi ve daha yüksek örnekleme bit derinliği gibi 
iyileştirmeler HEVC ile sağlanabilmektedir.

HEVC getirdiği iyileştirmelerle birlikte tüketici 
tarafından kullanılabilmesi için HEVC kod çözücü 
destekli işlemci gerekmektedir. Bununla birlikte 
halihazırda bazı akıllı telefon üreticileri ürünlerin-
de donanımsal HEVC desteği sunmaya başlamıştır. 
Yazılım tarafında Google, Android işletim sistemi-
nin 5.0 versiyonunda HEVC API’leri sunacağını 
duyurmuştur. Microsoft, Windows 10 işletim siste-
minde HEVC desteği bulunacağını açıklamıştır. Ey-
lül 2014’te tanıtılan Apple iPhone 6 ve iPhone 6 Plus 
cihazlarında HEVC desteği sunmuştur. 

Online video hizmetinde HEVC’e rakip olarak 4K 
yayını için Google VP9 standardını geliştirmiştir. 
Youtube üzerinden 4K yayınlarında VP9 standardını 
kullanacaktır ve bazı TV üreticileri Smart TV ürün-
lerinde VP9 desteği sunmaktadır. Buna ek olarak 
donanım değişikliğine ihtiyaç duyuyor olması HEVC’in 
hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını engellemektedir.
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Bigger screens and intensive high-quali-
ty content (UltraHD) is needed for 4K 
and 8K broadcasts. Today, we could see 

bendable and 3D Ultra HD 4K TVs. Even in 
2015, dramatic  decline of 4K TV prices with 
Quantum technology are projected. Also, there 
are 4K cameras in market priced ~3000 USD  to 
manufacture 4K content. Well, are publishing 
programs ready for 4K technology, while TV 
and content creation elements are ready?

Ali KIZIL/ Kızıl Elektronik - ali@kizil.com

WHAT IS NEW WITH:

HEVC
VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Television broadcasting adven-
ture started with 640x480 (480i/p) 
standart resolution, published HD 

for the first time with 1280x720 
/720i/p) and finally raised resolu-
tion 1920x1080 (1080i/p) which 

called Full HD. When we say 
1080p, we talk about pixels of the 

matrix line. But if it is 4K, it is 
slightly different because 4K is 

counting pixels in the horizontal 
line. Native resolution of a 16:9 

rated 4K screen is 3840x2160. This 
new resolution is called 4K because 
it has 4 times more resolution than 

Full HD and also value 3840.

Televizyon yayıncılığı serüveni, 
standart çözünürlük 640x480 

(480i/p) ile yola çıkmış, 1280x720 
(720i/p) ile ise ilk kez HD 

yayın görmüş ve son olarak da 
Full HD olarak nitelendirilen 

1920x1080 (1080i/p) çözünürlüğe 
yükselmiştir. 1080p dediğimizde, 

dikey çizgideki piksellerden 
bahsediyoruz. 4K’da ise bu biraz 
farklı, çünkü 4K yatay çizgideki 

pikselleri sayıyıor. 16:9 oranlı bir 
4K ekranın doğal çözünürlüğü, 

3840x2160’tır. Hem 3840 
değerinden ve hem de Full HD’den 
4 kat daha fazla çözünürlüğe sahip 
olduğundan, bu yeni çözünürlüke 

4K adı verilmiştir. 

Yeni yeni kullanılmaya başlanan 4K veya 
devamı olacak 8K yayınlar için daha büyük 
ekranlara ve bu ekranlarda oynatılacak yoğun 

yüksek kaliteli (UltraHD) içeriğe ihtiyaç var. Şu gün-
lerde bükülebilen ve 3 boyutlu UltraHD 4K TVleri 
görebilmekteyiz. Hatta 2015’de Quantum teknolo-
josi ile 4K TV fiyatlarında dramatik düşüşlerin de 
olacağı ön görülmekte. Ayrıca, 4K içerik üretmek için 
4K kameralar astronomik olmayan (~3000 USD) fi-
yatlar ile piyasada mevcut. Peki televizyon ve içerik 
oluşturma ekipmanları hazırken, acaba yayıncılık 
platformları 4K teknolojisine hazır mı?
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When we talk about 4K technology, broadcasting 
platforms have to cope with high bandwidths:

The bandwidths of uncoded raw video:

4K bir yayın, yayıncılık platformlarının yüksek bant 
genişlikleri ile baş etmek zorunda: 

Ham videonun kodlanmamış halinin kullandığı 
bant genişlikleri:

Standard Common Name Bitrate Resolution
SMPTE ST-2081 6G UHD-SDI 6 Gbit/s 4K 25 FPS
SMPTE ST-2082 12G UHD-SDI 12 Gbit/s 4K 50 FPS

Hali hazırda, 1080p ve 720p çözünürlükler için 
MPEG4 ve H.264/AVC kodlama kullanılıyor. 
Çözünürlükler bu kadar yükselince codec (kodlama) 
teknolojilerinin de yenilerinin çıkması daha yeni 
kodlamalar kullanması kaçınılmaz oluyor. Mev-
cutta kullanılan H.264/AVC kodlama teknolojisi 
1080p 3Gbit/s’lık HD akışlar için yeterli oluyordu, 
fakat 4K ve 8K çözünürlük için performanslı olmay-
acak gibi gözüküyor. Bu sebeple yerini H.265 (High 
efficiency Video Conding)’e bırakmaya hazırlanıyor.

HEVC, ISO/IEC MPEG (Moving Picture Experts Group) 
ve ITU-T VCEG (Video Coding Experst Group) 
tarafından ortak bir çalışma sonucu oluşturulmuş 
bir video sıkıştırma standardıdır. H.264/AVC’ye 
göre daha fazla sıkıştıran ve daha az bant genişliğiyle 
bize sunan kodlama teknolojisidir. 

H.264/AVC’ye göre Aynı Kalite için Ortalama Bit 
Rate Azalımı aşağıdaki şekildedir:

For 1080p and 720p resolutions, MPEG4 and 
H.264/AVC codec are used already. When reso-
lutions rise that much, It is inevitable that new 
codec technologies are used. Currently used 
H.264/AVC codec technology was enough for 
1080p 3Gbit/s HD flows but it looks like won’t 
be enough for 4K and 8K resolution. That’s 
why, H.265 (High Efficiency Video Conding) 
is coming instead of it. 

HEVC is a video compression standard which 
was created by ISO/IEC MPEG(Moving Picture 
Experts Group) and ITU-T VCEG (Video Cod-
ing Experst Group) collaboration and a codec 
technology which offers us more compress and 
less bandwidth than H.264/avc. 

According to H.264/AVC, Average Bit Rate Re-
duction for same quality is below:

HEVC 

(libde265 based)

480p 720p 1080p 4K UHD
52% 56% 62% 64%



The file size comparison of Extremetech site’s 
H.264 and H.265 coded first video is below.

Extremetech sitesinin farklı kalite faktörlerinde, 
H.264 ve H.265 kodlama ile yaptığı çıkış videosu-
nun dosya boyutu karşılaştırması aşağıdaki grafikte 
verilmiştir.

In short, the less average bit rate, the less band-
width, the less file size, the less satellite and net-
work capacity utilization, and the less money. 

Of course; HEVC offers less bandwidth and 
file size than H.264, but at the same time needs 
more processing time and processor power be-
tween 5-10 times.

Kısacası; ne kadar az ortalama bit rate, o kadar az 
bant genişliği, o kadar az dosya boyutu, o kadar az 
uydu ve ağ kapasitesi kullanımı ve o kadar azalan 
para demektir.

Tabii ki; HEVC, H.264’e göre daha az bant genişliği, 
daha küçük dosya boyutları sunarken, 5-10 kat 
arası daha fazla işlemci gücüne ve daha fazla işlem 
zamanına ihtiyaç duyuyor.
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In the above table shows us the codec perfor-
mance of 1080p 25 FPs video above HEVC and 
CRF 20 value. If the average value FPS is less 
than 25 FPS, live stream freezes will be ob-
served. Even HEVC coded videos need the lat-
est technology processors as can be seen from 
the results.

On test Piko Encoder, we could change 1080p 
live TRT HD broadcast with 2 x Intel Xeon E5 
2640 V2 and 84 GB DDR3 server to 50 Mbit/s 
HEVC format easily. In his work, we took ad-
vantage of FFmpeg and libx265. And in 4K 
HEVC test, we observe processor power was 
not enough. We think, 8K and only processor-
based encoding will be not enough with  today’s 
processors and absolutely GPU-based encoding 
should be done. 

As a result, some firms like Netflix and Amazon 
have began offering HEVC coded 4K content 
this year. We also observed Turksat’s and Digi-
turk’s 4K test broadcast. In our opinion, there is 
a little more time for 4K channels to take part in 
satellite in terms of costs. But, IPTV and OTT 
platforms  4K content offer possibility is high. 
To provide satellite capacity gap in the existing 
HD channels using HEVC does not seem pos-
sible because users will have to change their 
boxes. The idea of using HEVC in terrestrial 
broadcasting was reported to RTUK by TUYAD. 
This is a nice and promising development for 
terrestrial broadcasting. Finally, if local and re-
gional channels prefer HEVC when they move 
their contents to platforms, they could take a big 
cost advantage.

Yukardaki tabloda, 1080p 25 FPS bir videonun 
HEVC ile CRF 20 değeri üzerinden kodlama 
performansı gösterilmiştir. Ortalama FPS değeri, 
25 FPS altında ise canlı akış (live stream) de don-
malar/takılmalar gözlenecektir. Sonuçlardan 
anlaşılacağı gibi, 1K’lık bir video yine 1K’ya HEVC 
ile kodlamada dahi son teknoloji işlemcilere ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Piko Encoder üzerinde yaptığımız bir testte; 2 x 
Intel Xeon E5 2640 V2 ve 84 GB DDR3 ‘lük bir 
sunucu ile, HDI’dan 1080p alınan canlı TRT HD 
akışını, 50 Mbit/s 2K HEVC formatına sorunsuz çe-
virebildik. Bu çalışmamızda, FFmpeg ve libx265’den 
faydalandık. 4K HEVC denememizde ise işlemci 
gücünün yetmediğini gözlemledik. 4K’nın peşinden 
gelecek 8K ile birlikte, salt işlemci bazlı encodingin 
günümüz işlemcileri ile yetersiz kaldığı/kalacağı 
ve mutlaka GPU tabanlı encoding’inde yapılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Sonuç olarak; Netflix ve Amazon gibi firmalar bu 
yıl HEVC kodlanmış 4K içerikleri sunmaya başladı. 
Türksat’ın ve Digitürk’ün de 4K test yayınlarını 
gözlemledik. Bizce, 4K kanalların uyduda yer 
almasına, maliyetler bakımından biraz daha za-
man var. Fakat, IPTV ve OTT platformlarının 4K 
içerikleri sunma olasılıkları çok yüksek. Mevcut HD 
kanalların da HEVC kullanarak uydu kapasitesinde 
boşluk sağlaması da kullanıcı tarafındaki kutuların 
değişmesini getireceğinden mümkün görünmüyor. 
Karasal yayıncılıkta HEVC kullanılması yönünde 
TUYAD tarafından RTÜK’e ortak fikir bildirildi. 
Bu güzel ve karasal yayıncılık için ümit verici 
bir gelişme. Son olarak yerel ve bölgesel kanal-
lar içeriklerini platformlara taşırken HEVC tercih      
ederlerse, büyük maliyet avantajları elde edebilirler.

Processor Cores 
Number

Cores Power 
(GHZ)

Memory 
Type

Memory 
Power 
(MHZ)

 Memory 
Channels 
Number

   Average FPS

Intel Core i7-5960X 8 4.5 DDR4 3000 4 32.42

Intel Core i7-5960X 8 4.4 DDR4 2666 4 31.35

Intel Core i7-5820K 6 4.5 DDR4 2666 2 25.44

Intel Core i7-5820K 6 4.37 DDR4 3000 2 24.61

Intel Core i7-3930K 6 4.7 DDR3 2400 4 20.75

Intel Core i7-4930K 6 3.9 DDR3 1600 2 17.89
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This new format was developed by ISO and 
ITU-T standard working groups coopera-
tion in 2013 via old standard H.264 (an-

other name AVC).

HEVC standard’s last version was published on 29 
October, 2014. . ITU-T H.265 (V2) 2014-10-29.

When compare HEVC and H.264;

At the same fps and video quality, saving in bit rate.

Provides high-quality video can be used on mobile 
devices.

8K UHD and 8192x4320 (IMAX) supports resolu-
tions up to.

Levent TÜZÜN/ VESTEL

 Last post, we have                
mentioned about 4K resolution 
and have entered HEVC image            

compression format.

 This post, we will talk about 
HEVC (High Efficiency Video 

Coding) which has another 
name H.265.

Geçen yazıda, yayıncılıkta 
çözünürlüğün gelişiminden ve 
geldiği nokta olan 4K çözünür-
lükten bahsetmiştik ve bu yük-
seklikte çözünürlükteki yayını 

aktarılabilir kılan HEVC 
görüntü sıkıştırma biçimine giriş 
yapmıştık. Bu yazıda, diğer adı 
H.265 olan ve High Efficiency 

Video Coding kelimelerinin baş 
harfleriyle isimlendirilen HEVC 

görüntü sıkıştırma biçimine                         
derinlemesine bakacağız.

Bu yeni biçim ISO ve ITU-T standart 
çalışma grupları tarafından ortaklaşa 
yapılan çalışmayla 2013 yılında, eski stan-

dart H.264(diğer adı AVC) üzerinden geliştirildi.

Zamanla geliştirilen HEVC standardının son sürü-
mü 29 Ekim 2014’te yayımlandı. ITU-T H.265 
(V2) 2014-10-29.

HEVC, H.264 ile karşılaştırıldığında;

-Aynı fps ve video kalitesinde, bit hızında tasarruf 
sağlar.

-Mobil cihazlarda yüksek kaliteli video 
kullanılabilmesini sağlar.

DEPTHS OF

HEVC
DERİNLİKLERİ

‘NİN
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Additional technicality to H.264:

Flexible shredding and flexible piece sizes

More flexibility in estimated figures

More flexibility in the size of the conversion block

More complex interpolation and block coalescing 
filter

Efficient real-time multi-processing support

Now let’s look at how coding system works. Let’s 
see the components and recognize  “fragmenta-
tion”, “flexible fragmentation”, “forecast”, “transfor-
mation”, “reunification”.

The figure which is on the right side of the page 
shows components of the system HEVC from video 
input to HEVC encoded video creation and from 
HEVC encoded video to reproduce the real image.

Fragmentation is image of 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 
64x64 tile is divided into the pixels. Thus, each 
piece can be processed through the compression 
algorithm itself. Rather than shred shredding the 
same size anywhere in the flexible image, using 
part type size appropriate to that place in various 
locations.

-Each video frame is encoded tiles and / or con-
tains slices.

-Tile / Slices contain units forming the structure 
tree. Coding Tree Unit(CTU).

-CT units to be encoded is divided into sub square 
regions. Coding Units(CU).

-CU divided in their estimation-prediction unit. 
Prediction Units (haze).

- PU is divided in their conversion unit. Transform 
Units (Tustin).

There is a lot of way to to separate the estimation-
cut parts of a image in HEVC. The difference of 
HEVC is facility of using very large parts.  (64x64 
vs 16x16)

-8K UHD ve 8192x4320(IMAX)’e kadar çözünür-
lükleri destekler.

H.264’e ek teknik özellik olarak:

-Esnek parçalama ve esnek parça boyutları

-Tahmin şekillerinde daha fazla esneklik

-Dönüşüm bloklarının boyutunda daha fazla es-
neklik

-Daha karmaşık interpolasyon ve blok birleştirme 
filtresi

-Verimli eşzamanlı çoklu işleme desteği 

Şimdi HEVC kodlama sisteminin nasıl çalıştığına 
bakalım. Bileşenlerini görelim. “Parçalama”, “es-
nek parçalama”, “tahmin”, “dönüşüm”, “yeniden 
birleştirme” kavramlarını tanıyalım.

Aşağıdaki şekilde video girişten HEVC kodlanmış 
video oluşturulmasına ve HEVC kodlanmış video-
dan yeniden gerçek görüntünün oluşturulmasına 
kadar HEVC sisteminin bileşenleri görülmektedir. 

Parçalama, görüntünün 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 
64x64 piksel boyutlarında karolara bölünerek 
parçalanmasıdır. Böylece her parça kendi içinde 
sıkıştırma algoritmasından geçirilerek işlenebilir. Es-
nek parçalama görüntünün her yerinde aynı boyutta 
parçalama yerine, çeşitli yerlerinde o yere uygun 
boyutlu parça türünün kullanılmasıdır.

-Her kodlanmış video çerçevesi karolar ve/ya dilimler 
içerir.

-Karolar/Dilimler ağaç yapısını oluşturacak birimler 
içerir. Coding Tree Unit(CTU).

-CTU birimleri, kodlanmak için, kare bölgeler 

Video Kodlama İşlemi / Video Encoding Process

Video Çözümleme İşlemi / Video Decoding Process

Video
Source 
Video

Kaynağı

Video
Output
Video
Çıkışı



The Coding Unit (CU) can be divided into one or 
more estimated smoothing unit (PU).

There are two types of estimates-estimation.

- Internal Forecast: Uses data from the previously 
estimated decoding the past neighboring blocks. 
There are 33-way mod.

- DC Prediction: All samples are average estimation 
form.

- Plane: Examples include a linear plane information.

- Linear: Extrapolation from data neighbors.

- Sequence: Sequence temporary repetition            
between frames.

Transformation and quantization is same with 
H.264/AVC. Sizes are 4x4, 8x8, 16x16, 32x32 (TU). 
Discrete Cosine Transform (DCT) is used.

In the entropy coding, HEVC coded bit stream     
includes;

- Quantized transform coefficients

- Forecast information

- Shredding information

- Other header data

All elements were coded with Context Adaptive 
Binary Arithmetic Coding (CABAC).

Some of the features supported by the HEVC ac-
cording to video profiles below.

şeklinde alt birimlere bölünür. Coding Units(CU).

-Bir CU kendi içinde tahmin-kestirim birimlerine 
bölünür. Prediction Units(PUs).

-PU kendi içinde dönüşüm birimlerine bölünür. 
Transform Units (Tus).  

HEVC’de bir resmi farklı tahmin-kestirim 
parçalarına ayırmanın pek çok yolu vardır. 
HEVC’nin farkı, çok büyük parçaların 
kullanılabilme imkanıdır. (64x64 vs 16x16)

Kodlama birimi (CU) bir veya daha çok tahmin-
kestirim birimine (PU) bölünebilir. 

Tahmin-kestirimin iki türü vardır.

-İç Tahmin: Daha önce kodçözmeden geçmiş komşu 
tahmin bloklarından verileri kullanır. 33 yönlü 
modu vardır. 

-DC Tahmin: Bütün kestirim örnekleri ortalama 
biçimindedir.

-Düzlemsel: Örnekler bir doğrusal düzlem bilgisi 
içerir.

-Doğrusal: Komşu verilerden ekstrapolasyon.

-Ardışıl: Ardışıl çerçeveler arasındaki geçici tekrar-
lamalar.

Dönüşüm ve niceleme H.264/AVC ile aynıdır. 
Boyutları 4x4,8x8,16x16,32x32 olarak dört 
dönüşüm birimi(TU) vardır. Ayrık Kosinüs 
Dönüşümü (Discrete Cosine Transform-DCT) 
kullanılır.

Entropi kodlamada, kodlanmış HEVC bit akışı 
şunları içerir;

-Nicelenmiş dönüşüm katsayıları

-Tahmin bilgisi (Tahmin 
modları, hareket vektörleri)

-Parçalama bilgisi

-Diğer başlık verileri

Bütün elemanlar Context 
Adaptive Binary Arithme-
tic Coding (CABAC) ile 
kodlanmıştır.

Video profillerine göre HEVC’nin 
desteklediği özelliklerin bir kısmı 
soldaki tabloda görülmektedir.
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İçindekilere bakmaya çalıştığımız HEVC ile gelen 
yeni algoritmalarla kodlama verimliliği artmış 
oluyor. 

-Bu aynı bit hızında daha kaliteli ve yüksek 
çözünürlüklü videoyu aktarabilme demek.

-Tersine, aynı kalitedeki görüntüyü daha düşük bit 
hızıyla aktarma imkanı demek. Depolandığında 
daha az yer kaplaması demek.

-Soldaki tabloda görüldüğü üzere bit hızının 
eski standardın %64’üne varan miktara kadar 
azaltılabilmesi demek.

Aynı kalitedeki görüntünün daha düşük bit 
hızıyla aktarılabilmesi, daha az yer kaplaması, 
set üstü kutularda(STB) yeni gelişmeleri 
doğurabilir. Donanımsal ve yazılım kod çözücüler 
yaygınlaştıkça HEVC video özellikli kutular, mev-
cut televizyonlarda, bu biçemdeki görüntülerin 
aktarılması ve oynatılmasına imkan sağlayacaktır. 
Mobil ağlarda verimliliği sebebiyle HEVC kullanımı 
yaygınlaşacaktır.

3D‘nin gösterilecek içerik yokluğunun aksine, 
HEVC ve bu biçemde 4K görüntüler, daha başında 
internet aracılığıyla kullanıcılara sağlanlanmaya, 
HEVC videoların sayıları artmaya başladı. İçerik 
hazır.

Broadcom ve Marvell entegre teknolojilerinin 
kullanıldığı, 10K DMIPS hızında, 4Kx2Kp60 
HEVC H.265  ve aynı zamanda 4 FHD HEVC 
H.265 1080p yayını çözebilen ürünlerde 2TB HDD 
bulunuyor. HDMI 2.0,  HDCP 2.2, USB 3.0, Giga-
bit Ethernet gibi üstün birçok özelliği bir arada 
barındıran ürünler, WiFi 802.11b/g/n/ac desteği 
ile birlikte sunuluyor. Full Band Capture DVB-S2, 
DVB-C, DVB-T2/C destekleyen önkatlar seçenek 
olarak sunuluyor.

Şirket olarak gelişimin ve yeniliğin yanındaki lider 
duruşumuzla, müşterilerimize en kaliteli olanı 
doğayla dost şekilde sunmaya çalışıyoruz.  Sadece 
bugünün değil, yarının teknolojisini üretmek için 
ülkemizin insanından aldığımız destekle sağlam 
adımlarla ilerliyoruz.

With new algorithms coding efficiency increases.

- This means better quality at the same bitrate 
to transfer high definition video.

- In contrast, the image of the same quality at a 
lower bit rate means the possibility to transfer. 
Means less space when stored.

- As seen in the table means that the bit rate of 
up to 64% can be reduced to the amount of the 
old standard.

Video Code 
Standard

Average bit rate reduction 
(According to H.264/MPEG-4 AVC HP)

480p 720p 1080p 4K UHD

HEVC 52% 56% 62% 64%

Transfer with lower bit rate of the image in the 
same quality, less space, set-top boxes (STB) 
may lead to new developments. Due to the ef-
ficiency in the use of mobile networks will 
spread HEVC.

Contrarily the lack of 3D content to be dis-
played, HEVC and 4K images in this format has 
begun to be provided to users. 

Broadcom and Marvell using integrated tech-
nology, in 10K DMIPS speed, 4kx2kp60 HEVC 
H.265 H.265  and also 4  FHD HEVC H.265 
1080p F broadcast which can dissolve products 
have 2TB HDD. Products which has many fea-
tures like HDMI 2.0, HDCP 2.2, USB 3.0, Giga-
bit Ethernet are offered with Wi-Fi 802.11b / 
g / n / ac support. Full Band Capture DVB-S2, 
DVB-C, DVB-T2 / C front cards support are of-
fered as options.

As all our company, we are trying to offer the 
highest quality one to our customers as eco-
friendly. We are moving with support of our 
country’s people to produce tomorrow’s tech-
nology, not just today.

MAKALE
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In this process technological devices developed 
and evolved. Internet infrastructure strength-
ened with fiber infrastructure in the fixed 

area, and 3G in the mobile area. Television chan-
nels become varied and content became richer. In 
this new equation the desire and opportunity to 
reach different content through different screens 
and in different areas was born. In this environ-

Murat ERKAN / Turkcell Superonline

One of the most important items 
on the agenda in recent years in 
the technology and communica-
tion industries is convergence.           
Convergence is very important 
for us, however it was a concept 

which did not mean much to those 
outside of sector professionals or 

those with specific interest. 

Teknoloji ve iletişim sektörünün 
son yıllardaki en önemli gün-
demlerinden biri yakınsama 

oldu. Yakınsama bizler için çok 
önemli ancak sektör profesyonel-

leri ya da özel ilgi duyanların 
dışındakiler için çok da bir şey 

ifade etmeyen bir kavramdı.

Bu süreç içerisinde teknolojik cihazlar 
gelişti ve çeşitlendi. Sabit alanda fiber 
altyapı; mobil alanda 3G ile internet 

altyapısı güçlendi. Televizyon kanalları çeşitlendi, 
içerikler zenginleşti. Bu yeni denklemde farklı 
içeriklere farklı ekranlardan ve farklı mekanlar-
dan ulaşma isteği ve imkanı da ortaya çıktı. Bu 
ortamda hizmete sunduğumuz Turkcell TV Plus, 
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ment, Turkcell TV Plus, which we offer for service 
as Turkcell Group, is one of the most important 
applications revealing the place of convergence in 
our lives. 

Television viewing experience is taking on a state 
which is becoming more personal by the day. 
Many changes have been experienced from the 
day televisions entered our lives with a single 
channel and broadcasts at certain times of the 
days. The number of channels increased, the im-
age quality increased. Today we are on the verge 
of an even more important transformation. We no 
longer want to have to be in a certain place at a cer-
tain time to enjoy a television program. Our lives 
which are now more intense and mobile requires 
this. According to Nielsen’s research, while those 
who were tied to the broadcast schedule in 2006 
were at a rate of 69%, this rate dropped to 32% in 
2013. The remaining 68% utilize their TV viewing 
experience with the video on demand option. At 
this point we believe that with Turkcell TV Plus, 
a personalized television platform, we have played 
an important role in this transformation.

Truly independent of time and location

With the Turkcell TV Plus platform, whose foun-
dations we laid 4 years ago and which we created 
by examining the leading applications around the 
world, we set off to bring the TV viewing experi-
ence of the future to today. Our most significant 
priority for this has been to provide true indepen-
dence of time and location. TV Plus has shown a 
significant difference with various features such as 
multi-screen experience, the ability to rewind live 
broadcasts 12 hours, and cloud recording facilities. 

Thanks to the real multi-screen facility of Turkcell 
TV Plus, you can continue to watch any program 
you have started on a smart phone, tablet, com-
puter or television screen on any one of these four 
screens from where you left off. For example, we 
can continue to watch the soap, which we have 
started watching on our smart phones on the way 

yakınsamanın hayatımızdaki yerini ortaya koyan 
en önemli uygulamalardan biri oldu. 

Televizyon izleme deneyimi gün geçtikçe daha 
da kişiselleşen bir hal alıyor. Televizyonların 
hayatımıza tek kanal ve belirli saatlerde yayına 
girdiği günden bu yana çok fazla değişim yaşandı. 
Kanal sayısı arttı, görüntü kalitesi yükseldi. Bugün 
ise çok daha önemli bir dönüşümün eşiğindeyiz. 
Artık televizyonda bir program izlemenin keyfini 
sürmek için belirli bir saatte belirli bir yerde bu-
lunmak istemiyoruz. Artık daha yoğun ve hareket-
li hale gelen yaşantımız da bunu gerektiriyor. 
Nielsen’in araştırmasına göre 2006 yılında yayın 
akışına bağlı kalanların oranı yüzde 69 iken, bu 
oran 2013’te yüzde 32’ye gerilemiş. Geriye kalan 
yüzde 68’lik kesim TV izleme deneyimini seç-izle 
seçeneğiyle değerlendiriyor. Tam bu noktada her 
şeyden önce kişisel bir televizyon platformu olan 
Turkcell TV Plus ile bu dönüşümde önemli bir rol 
üstlendiğimizi düşünüyoruz.

Gerçek anlamda zaman ve mekandan 
bağımsız

Bundan 4 yıl önce temellerini attığımız ve 
dünyanın önde gelen uygulamalarını inceleyerek 
oluşturduğumuz platform ile geleceğin TV izleme 
deneyimini bugüne taşımak üzere yola çıktık. Bu-
nun için de en önemli önceliğimiz gerçek anlamda 
zaman ve mekandan bağımsızlığı sağlamak oldu. 
Çoklu ekran deneyimi, canlı yayını 12 saat geriye 
sarma ve buluta kayıt özellikleriyle TV Plus, bu ko-
nuda ciddi bir farklılığı ortaya koydu. 

Turkcell TV Plus’taki gerçek çoklu ekran özelliği 
sayesinde akıllı telefon, tablet, bilgisayar ya da televi-
zyon üzerinden izlemeye başladığınız bir programı, 
bu dört ekrandan herhangi bir diğerinde kaldığınız 
yerden izlemeye devam edebiliyorsunuz. Örneğin 
akşamları işten eve dönerken uzun zamanımızı 
harcadığınız trafikte akıllı telefon üzerinden 
izlemeye başladığınız diziyi, eve vardığınızda 
kaldığınız yerden ve televizyon ekranından izle-
meye devam edebiliyorsunuz. Bu dönüşüm, 
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home from work in the evening traffic, on our tele-
vision screen from where we left off. This transfor-
mation is of great importance when we look at how 
long people spend on which device each day. Ac-
cording to the Milward Brown study, if we spend 
111 minutes watching a TV screen a day in Tur-
key, we spend 109 minutes looking at a computer 
screen, 132 minutes on our smart phones and 39 
minutes on our tablets. In other words, while the 
time we are spending in front of the television is 
decreasing, the transferring entertainment from 
our television to other screens is becoming a ne-
cessity.

Possible to rewind 12 hours on the desired 
channel

Another distinctive feature of Turkcell TV Plus is 
the ability to rewind live broadcasts by 12 hours. 
The timeshift feature, differs from similar services 
by not limiting to only the channel that is watched 
but by providing the ability to rewind any chan-
nel on TV Plus 12 hours. However, the strength 
of Turkcell Group in cloud technologies contrib-
utes greatly to the Turkcell TV Plus experience.            
Users who are able to record tens of programs at 
the same time, are able to reach the content stored 
to the cloud instead of a hard disk on the box from 
any device and location. 

Changes in TV viewing practices are pos-
sible with a strong fiber infrastructure

Of course the most important prerequisite for 
such a superior viewing experience is a high qual-
ity fixed and mobile internet infrastructure. As the 
Turkcell Group we believe that we have a duty in 
this regard with our strong 3G and fiber internet 
infrastructure. With the fiber investment started 
by Turkcell Superonline in 2008, Turkey was in-
troduced with internet at the speed of light at the 
same time as the world. We now have a fiber net-
work of over 33 thousand 500 kilometres bringing 
up to 1000 Mbps speeds to 2.1 million residences 
and workplaces in 14 provinces. We also believe 
that the infrastructure to best meet the changes 

günümüzde kişilerin hangi cihazla ne kadar süre 
harcadığına baktığımızda büyük önem taşıyor. 
Zira Milward Brown araştırmasına göre Türkiye’de 
bir günde 111 dakika TV ekranına bakıyorsak, 
bilgisayar ekranına bakarak geçirdiğimiz süre 
109, akıllı telefonlarımızla geçirdiğimiz süre 132, 
tabletle geçirdiğimiz süre ise 39 dakika. Diğer bir 
deyişle televizyon başında sabit geçirdiğimiz süre 
azalırken, televizyonumuzdaki eğlenceyi diğer 
ekranlara taşımak da bir ihtiyaç haline geliyor.

İstenilen kanalda 12 saat önceki yayına   
dönmek mümkün

Turkcell TV Plus’ın diğer bir fark yaratan özelliği, 
canlı yayını 12 saat geri alma imkanı tanıması. Geri 
sarma özelliği, benzerlerinden farklı olarak yalnızca 
izlenmekte olan kanalla sınırlı olmayan TV Plus’ta 
herhangi bir kanalda 12 saat önceki canlı yayına 
dönmek mümkün. Bununla birlikte şirketimizin 
bulut teknolojilerindeki gücü bu  deneyime büyük 
katkıda bulunuyor. Aynı anda onlarca programı 
kaydedebilen kullanıcılar, kayıtlar kutu üzerindeki 
sabit disk yerine buluta yapıldığı için içeriklere iste-
dikleri cihazdan ve istedikleri yerden ulaşabiliyor. 

TV izleme pratiklerindeki değişim güçlü      
fiber altyapıyla mümkün

Elbette böyle üstün bir televizyon izleme deneyi-
mini sunmak için en önemli ön koşul çok kaliteli 
bir sabit ve mobil internet altyapısı. Şirket olarak 
güçlü 3G ve fiber internet altyapımızla bu ko-
nuda üzerimize bir görev düştüğüne inanıyoruz. 
Turkcell Superonline’ın 2008 yılında başlattığı fi-
ber yatırımlarla Türkiye dünya ile aynı anda ışık 
hızında internetle tanıştı. Bugün 33 bin 500 kilo-
metreye ulaşan, 14 ilde 2,1 milyon ev ve iş yerinin 
kapısına kadar 1000 Mbps hızında interneti götüren 
bir fiber ağa sahibiz. TV ekranından televizyon 
izleme pratiklerindeki değişimi en doğru şekilde 
karşılayacak altyapının da fiber optik bağlantıdan 
geçtiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde 
4G’nin de hayatımıza  girmesiyle birlikte televizyon 
yayıncılığı teknolojisindeki dönüşümler TV izleme 
deneyimini köklü bir şekilde dönüştürecek. 
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in television viewing practices on the TV screen 
will also pass through fiber optic connections. 
With 4G entering our lives as Turkcell Group in 
the coming period, transformations in television 
broadcasting technologies will transform the TV 
viewing experience in a fundamental way. We are 
delighted to be the pioneers of this transformation 
with Turkcell TV Plus. 

Zengin içerik

Turkcell TV Plus, önümüzdeki dönemde TV 
yayıncılığı alanında yaşanacak gelişmelere göre 
şekillenebilecek ve kolayca bunlara adapte ola-
bilecek yapısı nedeniyle geleceğin televizyon plat-
formu olma özelliği taşıyor. Ancak halihazırda da 
televizyon izleme deneyimini farklılaştıran ve özel 

Rich content

Turkcell TV Plus will be able to be shaped accord-
ing to the developments in TV broadcasting in the 
coming period, and with its structure which can be 
easily adapted to them, has the distinction of being 
the television platform of the future. It already has 
many significant characteristics which differentiate 
the television viewing experience and make it spe-
cial. There are close to one hundred local and for-
eign TV channels on TV Plus. In addition to this, 
it also has a rich content with over a thousand films 
and TV shows on demand. In addition to popular 

kılan çok önemli özellikleri var. TV Plus’ta yüze 
yakın yerli ve yabancı TV kanalı bulunuyor. Bunun 
yanında bini aşkın seç-izle film ve dizi ile zengin 
bir içeriğe sahip. Popüler TV kanallarının yanı 
sıra 6 adet sinema kanalı ile her zevke hitap eden 
tanınmış yabancı kanallara da platform üzerinden 
erişilebiliyor.

Yayın akışını kullanıcının belirlediği Plus 
Salonlar

Ayrıca 32 farklı Plus Salonu’nda yerli film-
lerden dünyanın en popüler dizilerine, spor 
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TV channels, with 6 movie channels, well known 
foreign channels catering to all tastes can also be ac-
cessed through this platform.

Plus Halls where users determine the broad-
cast schedule

In addition, 32 different Plus Halls provide a wide 
range of content from local films to the world’s most 
popular shows, sports programs to documentaries. 
Differing from similar services, these halls do not 
have a broadcast schedule to be followed. Users fully 
determine their own broadcast schedules. They can 
start whichever movie they want, and do not have to 
wait for the current movie to end before they switch 
to another film. There are also 8 Music Plus Halls to 
appeal to different moods for music lovers. In these 
halls the control is also in the hands of the user, and 
switches can be made between songs. 

Watching TV is transformed into social en-
tertainment

While television viewing has become personalized 
today, it is also becoming social entertainment. 
While in the past we could only discuss a TV pro-
gram with those we watched it together with at 
home, now we wish to share our views with all our 
followers on social media, and see what they think. 
On the TV Plus platform it is possible to reach the 
instantaneous Twitter feed to view shares on social 
media, follow them, and make comments. View-
ers can share information on the program they are 
watching on social media, and experience social in-
teractivity through television.

programlarından belgesellere uzanan geniş bir yel-
pazede içerik sunuluyor. Bu salonlarda benzerler-
inden farklı olarak takip edilmesi gereken bir yayın 
akışı bulunmuyor. Kullanıcılar kendi akışlarını 
tamamen kendileri belirliyor. Diledikleri filmi 
başlatabiliyor, başka filme geçiş yapmak istedikler-
inde mevcut filmin bitmesini beklemek zorunda 
kalmıyor. Müzikseverler için ise farklı ruh hallerine 
hitap eden 8 adet Müzik Plus Salonu bulunuyor. Bu 
salonlarda da kontrol kullanıcının elinde oluyor ve 
parçalar arasında geçiş yapılabiliyor. 

Televizyon izlemek sosyal bir eğlenceye 
dönüşüyor

Günümüzde televizyon izleme bir yandan 
kişiselleşirken diğer yandan sosyal bir eğlence olarak 
da değerlendiriliyor. Eskiden bir program hakkında 
yalnızca evde birlikte televizyon izlediğimiz kişilerle 
fikir alışverişinde bulunurken, artık sosyal medya-
daki tüm takipçilerimizle fikirlerimizi paylaşmak, 
onların ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz. 
TV Plus platformunda izlenilen programla ilgili 
anlık Twitter akışı üzerinden sosyal medyadaki 
paylaşımlara ulaşmak, takip etmek, yorumda bu-
lunmak mümkün oluyor. İzleyiciler kendi izledikleri 
programın bilgisini de sosyal medyada paylaşarak, 
sosyal interaktiviteyi televizyonları üzerinden 
yaşayabiliyor.
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In Turkey national and international R&D 
projects that consistent with EU strategical 
goals, get credit and tax discount.

In order to be adventageous in competition, to re-
duce costs, to increase productivity, market share 
and profitability, to create new markets, to expand 
the product range, to maximite costumer satisfac-
tion, to minimize wastage the firms should sup-
port their R&D which is vital for innovation. 

R&D STRUCTURE

The companies that want to build R&D depart-
ment, should re-determine their strategies ac-
cording to concepts of R&D and innovations 

Dr.Hacer AYGÜN / TİA Technology, Innovation and R&D Consulting

The structure that is created by 
technologic development and 

globalization push satellite-TV 
sector to continue their activities 
in  competetive and dynamic en-
vironment. This causes the firms 

in the sector to invest on their Re-
search & Development and count 

on it as a strategical tool. This 
causes the firms to rebuild their 

infrastructions and organizations 
according to developments. 

Teknolojik gelişmenin ve 
küreselleşmenin ortaya 

çıkardığı yapı, uydu-TV sek-
törü firmalarını yoğun ve din-

amik bir rekabet ortamında 
faaliyetlerini sürdürmeye 

zorlamaktadır. Bu da firmaların, 
yenilikçiliğin altyapısını oluşturan                     

Ar-Ge faaliyetlerine strate-
jik boyutta önem vermelerine, 
altyapının ve organizasyonun 
yeniden yapılandırılmasına         

yol açmaktadır. 

T ürkiye, Avrupa Birliği’nin stratejik 
hedefleriyle de uyumlu olarak, ulusal ve 
uluslararası Ar-Ge projelerine hibe, kredi 

ve vergi indirimi gibi destekleri sağlamaktadır.

Firmaların, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi, 
maliyetleri düşürebilmesi, verimlilik, pazar 
payı, kalite  ve karlılığını artırabilmesi, bilgi-
sini ekonomik bir değere dönüştürmesi, yeni                                                
pazarlar oluşturması, ürün hattını ve karmasını 
genişletmesi, müşteri tatminini maksimize etmesi, 
üretim sürelerini kısaltması ve firelerin minimi-
zasyonunu için yenilikçiliğin altyapısını oluşturan   
Ar-Ge yapılanmasını ve faaliyetlerini etkili bir 
şekilde oluşturması gerekmektedir. 

Innovation and 
R&D Structure

ARTICLE

Yenilikçilik ve 
Ar-Ge Yapılanması
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which are determined by OECD. They should 
check their current structure, create new ways to 
their goals, get necessary education and change 
their sub-structures and organizations according 
to these.

The firm should analize its own current situa-
tion, decide to time for R&G structure, create a 
new route, plan their projects that focus on their 
products and they need to decide what external 
stakeholders they are going to make an alliance.

After this procession, firms should senkronize 
their product development and market develop-
ment projects. To be able to support corporate in-
telligence, human research management system 
need to be worked on it. 

Then, companies should determine their R&D 
areas that will focus on and they should plan a 
proper route. Thus, making decisions on tecno-
logical aspects on sector and customer expecta-
tions, will be possible.

R&D SUPPORTS IN TURKEY

In Turkey, companies that work on R&D or 
want to work on it, companies that have innova-
tive ideas, or companies that want to integrate 
R&D to their company structure can get many           
supports (Table 1).

AR-GE YAPILANMASI

Ar-Ge yapılanması kurmak isteyen veya halen Ar-
Ge yapan şirketler OECD’nin belirlediği yenilikçilik 
ve Ar-Ge kavramları doğrultusunda yeniden strate-
jilerini belirlemeli, mevcut olanları gözden geçirme-
li, yol haritasını oluşturmalı, gerekli eğitimleri 
almalı, altyapısını ve organizasyonunu buna göre 
değiştirmelidir .

Firma öncelikle mevcut durumunu analiz etmeli, 
Ar-Ge yapılanmasının zamanına karar vermeli, yol 
haritasını oluşturmalı, ürün odaklı ve süreç temelli 
Ar-Ge projelerini planlamalı ve hangi dış paydaşlarla 
güç birliğine gidileceğini belirlemelidir.

Sonraki aşamada, firma ürün geliştirme ve pazar 
geliştirme adımlarını birbiriyle uyumlandırmalı, 
kurumsal zekanın sürekli desteklenmesine yönelik 
insan kaynakları yönetim sistemini çalıştırmalı ve 
Ar-Ge ekibini oluşturmalıdır. 

Daha sonra, firma odaklanacağı Ar-Ge alanlarını be-
lirlemeli ve ‘Ar-Ge Yol Haritası’nı hazırlamalıdır. Bu 
sayede, sektörün ve müşteri beklentilerinin teknolo-
jik yönü konusunda hangi konularda araştırma/
geliştirme yapılacağı konusunda doğru kararların 
verilmesi mümkün olacaktır.

TÜRKİYE’DE AR-GE DESTEKLERİ

Türkiye’de, Ar-Ge yapan veya yapmak isteyen, ye-
nilikçi fikirleri olan, yapılandırmasına Ar-Ge biri-
mini ekleyecek olan firmalara birçok destek programı 
mevcuttur (Tablo 1).



Support Name / Desteğin Adı Public İnstution / Kamu Kuruluşu 

*Ar-Ge Merkezi
      *R&D Center
*Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
      *Pre-competative Collaboration Projects
*Teknogirişim Sermaye Desteği
      * Technoprenurship Capital Support
*Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
      *Tecnology Developments Zones

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı                                                
Ministry of Science, Industry and Technology

Uygulaması Maliye Bakanlığı - Gelirler Genel Müdürlüğü                                                                                                        
İş birliği ile yapılmaktadır.                                                                                     
İmplementation takes place with the Cooperation of  Mi-
nistry of Finance and General Management of Revenues

*Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
      *Industry Thesis Program (SAN-TEZ)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ministry of Science, Industry and Technology

*Girişimcilik Destek Programı
    * Entrepreneurship Support Program
*Genel Destek Programı
    * General Support Program
*KOBİ Proje Destek Programı
    * SME (Small and Medium Entrepreneurship) Project Support Program
*Tematik Proje Destek Programı
    * Thematic Project Support Program
*Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Prog.
    * R&D, Innovation and Industrial Application Support Program
*İşbirliği güçbirliği Destek Programı
    * Collaboration Alliance Support Program

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Small and Medium Industry Development Support 
Administration (KOSGEB)

*Ar-Ge Faaliyetleri için Vergi İndirimi
    *Tax Discount for R&D Activities

Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü)

The Ministry of Finance (General management of Revenues)
TÜBİTAK-TEYDEB’in teknik desteğiyle yürütülmektedir.
Carried out with the technical support of TUBITAK-TEYDEB

*1512- Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
    * 1512- Entrepreneurial Progressive Support Programme
*1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
   * 1501- Industrial R&D Projects Support Program
*1503- Proje Pazarları Destekleme Programı
   * 1503 Project Markets Support Program
*1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
   * 1507- SME R&D Support Program
*1511- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
   * 1511- Priority Areas R&D Funding program
*1515- Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
   * 1515- The premise of R&D Laboratory Support Program
*1514- Girişim Sermayesi Destekleme Programı
   * 1514- Venture Capital Funding Program
*1602- Patent Destek Programı
   * 1602- Patent Support Program
*1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı
   * 1505-University-Industry Cooperation Program
*1509-EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği
    * 1509-Industry R&D EUREKA Network Support
*Horizon 2020 Destek Programı
   * Horizon 2020 Support Program

TÜBİTAK’ın kendi kaynakları TÜBİTAK- TEYDEB tarafından 
kullandırılmaktadır.

TUBITAK-TEYDEB is granted by TUBITAK’s own resources

TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB)
TUBITAK - Technology and Innovation Funding Programs
 Management (TEYDEB)

* Yurtdışında Ofis/Mağaza açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği

   *Store Support to Open New Stores out of the country, Publicity Activities 
for Business and Brand Support

Dış Ticaret Müsteşarlığı
Foreign Trade Undersecretariat

*Ar-Ge Proje Destekleri
   * R&D Project Supports
Teknoloji Geliştirme  Projeleri  Desteği 
   *Technology Development Projects Support
Ticarileştirme Projeleri Desteği 
   *Commercialization Support Project
İleri Teknoloji Projeleri Desteği 
   *Advanced Technology Projects Support1
*Stratejik Odak Konuları Projeleri
   *Projects On Strategic Focus Subjects 

TTGV 

DTM’nin DFİF kaynakları ve TTGV’nin kendi kaynakları 
kullandırılmaktadır.
DTM’s DFIF resources and TTGV’s own resources are dis-
bursed

Tablo 1. Türkiye’de sanayi Ar-Ge destek programları ve destek sağlayan kuruluşlar.           
Table.1 Industrial R&D support programs and institutions that give support.



Expactations about Project offers are to prod-
uct new production, to increase quality and           
standards, to develop new tecnics and reduce 
production costs, and to develop new production 
technologies. 

Scope of programs, these are being supported: 
personnel expenses, tools, equipments,software 
purchases and publications purchases, service 
purchases universities in the country, TUBITAK 
R&D units, R&D service costs, materials and 
supplies expenses, travel expenses.

Ar-Ge proje önerilerinden beklenen hedefler olarak; 

yeni ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının 

yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükselti-

ci yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolo-

jilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Programlar kapsamında, personel giderleri, alet, 

teçhizat, yazılım ve yayın alımları, hizmet alımları, 

ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge 

birimleri, Ar-Ge hizmet giderleri, malzeme ve sarf 

giderleri ile seyahat giderleri desteklenmektedir.
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Mehmet MOHAN / Premier Electronic

CURRENT TECHNICAL SERVICE 
NEEDS, SUFFICIENCY AND 

EDUCATIONAL ISSUES*
*GÜNÜMÜZDEKİ TEKNİK SERVİS İHTİYACI, YETERLİLİĞİ VE EĞİTİM SORUNLARI

For the present of technical Service issue which will be established for 
the customer satisfaction should be examined sequentially as TECH-

NICAL ANALYSIS/ECONOMIC ANALYSIS/DUTY ANALYSIS.

CPU Year
Number of 
Transistors Micron Speed

8080 1974 6.000 6 2 Mhz.
8088 1979 29.000 3 5 MHz.

80286 1982 134.000 1,5 6 MHz.
80386 1985 274.000 1,5 16 MHz.
80486 1989 1.200.000 1 25 MHz.

Pentium 1993 3.100.000 0,8 60MHz.

Pentium II 1997 7.500.000 0,35
233 

MHz.
Pentium III 1999 9.500.00 0,25
Pentium IV 2004 125.000.000 0,9 3.6 GHz.

To comment the reasons of after-sales 
service needs helps to handle issues 

detailed.

Business categories have created “The Ag-
ricultural Society”, “The Industrial Society” 
and “The Information Society”.

Throughout the history, The Agricultural 
History was lived about 1000 years and 
The Industrial Society was lived about 300 
years. And today, we are in The Informa-
tion Society. The beginning of The Infor-
mation Society is known 1947 and its life-
time is considered 100 years by scientists. 

The purpose of The Industrial Society is 
manufacturing the same goods more eco-
nomical than competitors in market. The 
reason here is “Produce, Store, Sell”. The 
production in The Information Society is 
about information. Here the point is the 
significant part of the total production was 
carried out by the personnel who works in 
“the information sector”.  An another point 
of The Information Society is customer-
oriented training is required. 

In later times, well-trained staff will be 
must in  after-sales services and it will be 
completed with well-trained customers. 
This change’s main reason is the change of 
industrial products. Let’s explain this with 
an example. 

Today, there are digital circuits in the most of the products of-
fered to users. This evaluation was named IC, too. IC will de-
velop with CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconduc-
tor). The number of transistors in the first year was 50-100 per 
mm². Today, has reached to 1,000,000 / mm² with Nanotechnol-
ogy. This workings affected the production of all circuits which 
thinner than strand. CMOS and subsequent nano-technology; 
microprocessor, RAM, ROM, is applied to many digital logic 
circuit, including the microcontroller. We could see this devel-
opment in The Integrated Circuit. In 1980s, integrated circuits 
was offered as 8-16 legged. Each placed in an increasing number 
of transistors per integrated mm² meant to be embedded in the 
new function. And it means the increase of number of pins. 

Showing the development in computer products list is below. 

Bu liste günümüzde 1.4 milyar transistor sayısıyla 4 GHz.’lik hızlara 
ulaşmıştır.

This list has reached the 4 GHz speed with 1.4 billion transistors number. 
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Kullanıcıların hizmetine sunulan ürünlerin, satış sonrası dönemlerinde 
çıkabilecek aksaklıklar konusunda müşteriyi mağdur etmemek ve müşteri 
tatmini hedeflenerek kurulan “Teknik Servislik” hizmetlerinin günümüz 

şartlarında olması gereken durumu; TEKNİK ANALİZ/EKONOMİK 
ANALİZ/HİZMET ANALİZİ silsilesi içinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Konuyla ilgili satış sonrası servis ihtiyacına neden 
olan tarihsel gelişmeleri göz önüne alarak ve 

günümüzde ulaşılan konumunu değerlendirerek in-
celemeyi devam ettirmek, meseleleri daha geniş pers-
pektiften ele almamıza olanak verecektir.

İnsanların sosyal topluluklar oluşturarak, toplu 
yaşam merkezlerinde gruplaşmaları ile paralel 
olarak doğan iş sınıfları, tarihsel gelişimi içinde 
“Tarım Toplumunu”, “Sanayi Toplumunu” ve 
şu an içinde bulunduğumuz “Bilgi Toplumu’nu” 
oluşturmuşlardır.

Tarihsel gelişimi içinde yaklaşık olarak 1000 yıllık 
bir tarım toplumu dönemi, 300 yıllık sanayi toplu-
mu dönemi yaşanmış ve günümüzde hepimizin 
şahit olduğu gibi çok kısa zamanlarda hızla gelişen 
bir “Bilgi Toplumu Çağına” girilmiştir.  Bilgi çağının 
başlangıcını yaklaşık olarak transistörün bulunduğu 
yıl (1947) olarak addeden bilim adamları bu çağa da 
takriben 100 yıllık bir ömür biçmektedirler. 

Sanayi toplumunda amaç; pazara arz edilen aynı 
malı, rakiplerine göre daha ekonomik ve daha         
fazla üreterek birim maliyeti azaltmaktır… Burada 
mantık “Üret, Depola, Sat” şeklindedir. Bilgi toplu-
munda ise üretim; kas ya da makine gücünden çok, 
bilginin etkinliğine dayandırılmaktadır. Burada 
özellikle vurgulanması gereken nokta, toplam üreti-
min önemli bir kısmı ve lokomotifi “bilgi sektöründe” 
çalışanlarca gerçekleştirilmektedir. Bilgi Toplumu-
nun vurgulanması gereken diğer bir parametresi ise, 
müşteri odaklı bir eğitim gerektirmesidir. Müşteri 
odaklı bir eğitim, Günümüzde alışılagelmiş Teknik 
Servis Hizmet Modelinin bu yönde bir değişim 
içinde kurgulanmasını yani Teknik Servis Hizmet 
oluşumunun, müşterinin eğitimini de içine alan bir 
yapılanma içinde olmasını da gerektirmektedir.

İlerleyen zaman içinde, satış sonrası hizmetlerde, 
artık konusuyla ilgili servis personelinin iyi eğitimli 
olması yeterli şart olmaktan çıkarak sadece gerekli 
bir şart olarak kendini gösterecek, yeterli şart ancak 
müşterinin de eğitimi ile tamamlanacaktır. Satış 
Sonrası Teknik Servis Hizmetlerinde önümüzdeki 
zamanda kendini çok daha etkin bir şekilde hissetti-

recek bu değişimin temel nedeni; kullanıma sunulan 
her türlü orta ve yüksek teknolojili sanayi ürün-
lerinin kısa zaman aralıklarında çok hızlı değişime 
maruz kalmalarıdır. Bu hızlı değişimi somut bir 
örnekle açıklamak, konunun daha iyi anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır. 

Günümüzde kullanıcıya sunulan birçok üründe di-
jital devreler hakim konumdadır. Bu sahada hızlı 
gelişim 1960lı yıllarda Entegre Devre teknolojisi  (IC, 
Tüm devre, Kırmık, Chip olarak da adlandırılır.)  
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconduc-
tor-Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken)  yapısının 
gelişmesi ile ileri yönde ateşlenmiştir. İlk başlangıç 
yıllarında mm² başına 50-100 arasında yerleştirilen 
Transistor sayısı, Günümüzde Nano Teknolojinin 
hızla ilerlemesi ile 1.000.000/mm²  gibi inanılmaz 
rakamlara ulaşmıştır. Bu boyuttaki çalışmalar, saç te-
linden (1 saç teli yaklaşık 100 mikron kalınlığındadır) 
ince tüm devrelerin üretimini tetiklemiştir. CMOS 
ve sonrasında gelişen nano teknoloji; mikro işlemci, 
RAM, ROM, Mikro denetleyici gibi birçok dijital 
lojik devrede uygulanmaktadır. Giderek daha da 
inanılmaz boyutlara uğrayarak, insan algı gücünü 
zorlayan bu gelişimi entegre devrelerde görebili-
yoruz. 1980 li yıllarda entegre devreler 8-16 bacaklı 
olarak hizmete sunuluyordu. Mm²  başına giderek 
artan sayıda yerleştirilen her bir transistor normal 
olarak yeni bir fonksiyonun entegre içerisine gö-
mülmesi anlamına geliyordu. Bu da entegrenin dış 
ortamla ilişkisini sağlayan pin (bacak) sayısındaki 
artışı beraberinde getiriyordu. (QFP, PLCC, BGA 
gibi entegre tiplerinde pin sayısı 100’lü rakamları 
aşmış durumdadır.) 

1970’li yıllarda büyük bir odayı dolduran bilgisayar-
lar, günümüzde dizimizin üzerine ve cebimize gi-
recek kadar küçülmüşlerdir. Bu nano teknoloji boyu-
tunda üretilen ürünler, 1960-70li yılların teknolojisi 
ile bir PCB (elektronik kart) üzerine tasarlansa idi, 
kocaman bir bina büyüklüğünde ürünler oluşurdu. 

Bilgisayar ürünleri konusundaki gelişimi gösteren sol 
sayfada yer alan liste bu konuyu daha iyi idrak ede-
bilme konusunda daha somut vizyon sağlayacaktır.
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Because of service personnel are faced with com-
plex and integrated, after-sales services are com-
pulsory. “Produce, Store, Sell” in The Industrial 
Society turns to “Sell, Produce, Deliver” in The In-
formation Society. Technical service should take 
forefront “The Customer-Oriented Training”. The 
main difference between The Information Soci-
ety and The Industrial Society is The Information 
Society shows its ability about technology, socio-
economic, socio-political and socio-cultural.

Competitive conditions eliminates “Store” stage 
in The Industrial Society. 

The incentive effect of the number of production, 
the increase in The number of factory manufac-
turer and the increasing number of population 
are factors of increasing competition day by day. 

Brief summary of the technical service department 
and agency of tasks:

To follow the current technological development 
and personal effort,

Submission of economic support for service devices 
required for technology access,

Creating conditions that encourage the planning of 
customer-oriented training and technical service 
training,

To prevent avoiding the cost of quality factors,

To play a role in supply in “Spare Parts”,

THE RESULT: Because of technological apparatus 
are expensive, service centers will need a new struc-
ture. Service centers have to be larger organizations.
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Atomik düzeyde mühendislik olarak 
adlandırabileceğimiz Nano teknolojik (insan saçının 
yaklaşık 1/100.000=1 nanometre) gelişim berabe-
rinde Satış Sonrası Servis Hizmetlerinde yukarıda 
bahsedilen değişimleri zorunlu kılmaktadır. Çünkü, 
servis personelinin karşısına ürün arızası olarak ge-
leneksel komponentler değil, son derece komplike 
entegreler çıkmaktadır. Entegre arızasını tespit etmek 
ve gerektiğinde değiştirmek için çok pahalı cihazlara 
gereksinim duyulmakta ve bu harcamalar bir servis 
personelinin ekonomik kapasitesini aşabilmektedir.  

Ayrıca, servis personelinin yazılım konusunda asgari 
düzeyde eğitimli olması da “olmazsa olmaz” koşuldur.  

Sanayi toplumundaki “Üret, Depola, Sat” 
mantığı, Bilgi toplumunda “Sat, Üret, Teslim 
et” mantığına dönüşmektedir. Ürünün pazar-
lanma aşamasındaki bu köklü mantık değişimi, 
yukarıda bahsedildiği gibi teknik servislerin önü-
müzdeki zaman içinde yapılanmasında, “Müşteri 
Odaklı” eğitimi ön plana alan bir yapılanma 
içinde olmalarını gerektirmektedir.  

Bilgi toplumunu, sanayi toplumundan ayıran en 
temel yapısal farklılık; teknolojik, sosyoekonomik, 
sosyo-politik ve sosyo-kültürel alanlarda kendini 
göstermekte ve eğitimli bireyleri (unutulmamalıdır 
ki; her bir birey tüketici pozisyonundadır.) ön plana 
çıkartarak, son derece yüksek bir etkileşimin neden 
olduğu zincir yapısında bir toplum oluşmasını 
sağlamaktadır. 

Bu tür bir toplumsal gelişme ve şirketler arasındaki 
acımasız vahşi rekabet koşulları, sanayi toplumun-
daki “Üret, Depola, Sat” silsilesi içindeki “Depola” 
aşamasını, bilgi toplumunda yok etmektedir. Bunun, 
çok hızlı sonuca ulaşan, eğitimli bir pazarlama ağını 
çağrıştırdığı apaçık ortadadır. Bu tür bir değişim, son 
kullanıcı olan müşteriye ulaşan ürün miktarının gi-
derek artmasını sağlayacaktır.

Bu arada üretim alanlarında otomasyonun 
yerleşmesi ile artan üretim sayısının özendirici etkisi 
ile üretici fabrika sayısının artması ve artan nüfus 
sayısı, ürün pazarlaması konusundaki acımasız re-
kabet koşullarını günden güne arttıran diğer etkenler 
olmaktadır. Bilgi iletişiminin kolay olması nedeni ile, 
kalite kavramı ve satış sonrası hizmet anlayışı son 
kullanıcı tarafından daha bilinçli bir şekilde takip   
edilmekte, insanların seçiciliği artarak ön plana 
geçmektedir.

Üretim aşamasından, pazarlama aşamasına kadar 
geçen süreçte “Ürün son durağı” olan tüketicinin 
teknolojik farkındalıklarının artması ile beraber 
“Satış Sonrası Teknik Servis Hizmetleri” bir şirketin 

devamlılığı açısından çok önemli bir durumu arz et-
meye başlamıştır. 

Bilgi toplumunun yarattığı gelişmeler ve beklemeye 
tahammülü olmayan teknik ve ticari şartlar nedeni-
yle teknik servis departmanlarına ve kurumlara 
düşen görevleri kısaca özetlemek gerekirse;

-Kendi kişisel çaba ve gayretleri ile mevcut teknolojik 
gelişmeleri takip etmek ve edebilmek için şartlarını 
zorlamak,

-Teknoloji erişimi için gerekli olabilecek bazı servis 
cihazlarının temini için kurumlar tarafından servis 
ağlarına ekonomik destekler sunulması,   

-Teknik servis eğitimleri bünyesinde özendiri-
ci koşullar yaratarak müşteri odaklı eğitimlerin 
planlanması

-Kısa vadede değişen ürün teknolojisi, aşırı rekabet 
ve tedarikçi çokluğu nedeniyle hayati derecede önem 
kazanan maliyet unsurunun, kalite faktörünün 
önüne geçmesini engelleme konusunda ait olduğu 
kurumları yönlendirme 

-Satış sonrası servis geri dönüşlerinin gözle görül-
meyen kayıpları ve uzun dönem ortalamasında 
tüketici-marka ilişkisinin güven katsayısında negatif 
oluşumlar hakkında yaptırım gücü oluşturabilecek 
raporların hazırlanarak yukarıda bahsedilen yön-
lendirme işine katkı sağlama.  

-Bu tür hazırlanacak raporlarla, “Yedek Parçaların” 
temini konusunda baskıcı rol oynama.     

-Servis görevlilerinin, yukarıda bahsedilen bilgi 
toplumuna uygun bilgi birikimine asgari düzeyde de 
sahip olan eğitimli kişilerden seçilmesi.

Sonuç

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışan gelişmeler, ger-
çekten insan aklını zorlayacak derecede ilerlemeler 
kaydederken, bilim nano büyüklüklerin içerisinde 
hızla yol almaktadır. Servis hizmetleri için ge-
reken teknolojik aparatların ekonomik şartları 
zorlaması ve servis çözümleri için gerekli olan bil-
gilerin kırıntılardan değil daha organize edilmiş 
bilgi bankalarına gerek duyması nedeniyle, servis     
merkezleri önümüzdeki yıllarda yeni bir yapılanma 
ihtiyacı içindedir. Günümüzde de örneklerinin yavaş 
yavaş arttığı gibi, artık servis merkezlerinin, mahalli 
birimlerin oluşturduğu servis ağları şeklinde olmayıp, 
daha büyük organizasyonlar halinde ve konuyla il-
gili her türlü gerekli bilgiye direk ulaşımı sağlayan 
merkezi yapılanmalar şeklinde olması elzemdir.
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Just think, how bad a work-related accident 
would affect an employer psychologically and 
morally. And it would be worst if there is a 

range of inaccuracies. Because of not to take pre-
cautions in time, work accidents that turns to a di-
saster influence prestige of the country and its poli-
tics.   Especially in Turkey, work-related accidents 
that happened lately, have brought reforms about 
occupational health and safety. Also companies 
that not happened work-related accidents in, get 
incentive payment by means of government sup-
port. In addition employees who have certificate 
of vocational qualification, get employer incentive 
payment from government for 48 months which is 
also guaranteed by government.

Communication sector should be really careful 
about occupational health and safety. Communi-
cation sector employees pass through a difficult 
training and they get hired with high salaries. 
Broadcast sector which is sub-sector of communi-
cation with new generation devices and new net-

Asst.Prof. Serkan AYDIN/ Marmara University

Broadcasting industry 
and occupational health 
and safety

Occupational health and safety 
subject affects economic ac-

tions in every business sector.             
Protecting employee’s health and 
creating healthy environment, in-
crease costs in short term but in 

long term it brings economic and    
moral advantages. 

İş güvenliği konusu tüm 
meslek sektörlerinde iktisadi                  

faaliyetleri etkilemektedir. İşçinin 
sağlığının korunması ve sağlıklı 
iş ortamının oluşturulması kısa 
vadede maliyetleri arttırıcı etki 
gösterse de gelecekteki mali ve 
manevi etkisi işverene büyük                        

avantajlar sağlamaktadır. 

İşletmesinde bir iş kazası yaşayan bir işverenin 
psikolojik ve manevi olarak nasıl  kötü 
etkileneceğini bir düşünün. Bir de ortada 

yanlışlar silsilesi varsa ve zamanında basit ön-
lemlerin alınmaması nedeniyle faciaya dönüşmüş 
bir durum oluştuysa durum daha da vahim 
olmaktadır. Sadece işveren değil sorumlu kurumlar 
da bu durumdan payını alacak  ve  ülkenin prestiji 
ve politikası da etkilenecektir. 

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan iş kazaları 
nedeniyle  iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yeni 
yapılan reformlar sonrasında işletmesinde iş kazası 
olmayan işletmecilere prim desteği verileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili bilgisini mesleki yeterlilik sertifikası ile bel-
gelendiren  işçileri istihdam eden  iş yerlerinde işçi 
prim katkısının 48 ay boyunca devlet tarafından 
ödeneceği de  taahhüt edilmektedir.  

Haberleşme sektörü iş güvenliği konusunda has-
sas çalışması gereken bir sektördür. Tüm dünya-

Yayıncılık sektörü ve
is güvenligi 
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work structure which has sharp devices and tools, 
must be trained and educated about the dangers of 
the work. This should be considered an important 
issue. 

Nowadays technicians who approach by using do-
simetry to areas where high power radio frequen-
cy signals for broadcast have, distribute broadcasts 
with fiber glass cored wire. In this processions, 
work-related accidents that can affect eyes in a bad 
way may occur occasionally.

For example; microwave signals that break out 
from a waveguides of uplink antenna and invisible 
laser that come from a LNB which is connected 
with a fiber cable can affect employees who ex-
posed to these without notice might have cataract 
problems. 

Specially  NGO’s  (non-govermental organiza-
tions) and all sectors with their employers need to 
specifies their own occupational health and safety 
trainings in this direction. Operative occupational 
health and safety education programs should be 
determined according to sector and they should 

da haberleşme sektörü çalışanları hem zor bir 
eğitimden geçmekte ve yüksek maaşlarla istihdam 
edilmektedir. Haberleşme sektörünün alt sektörü 
olan yayıncılık sektöründeki yeni nesil cihazların 
pazara girmesiyle birlikte  iş kazalarına karşı 
eğitimlerin yenilenmesi ve yeni ağ yapısıyla ilgili 
kullanılan kesici alet ve araçların yaratacağı teh-
likelere karşı bilinçlendirmenin yapılması önem arz 
etmektedir. 

Yayın dağıtımı için yüksek güçte radyo frekans 
işaretlerin bulunduğu bölgelere dozmetre ile 
yaklaşan teknisyenler artık günümüzde görünmez 
lazer ile iletişim kuran fiber cam özlü kablolarla 
yayınları dağıtmaktadır.  Bu işlemlerde özel-
likle göz  yapısına zarar verecek iş kazaları ortaya 
çıkabilmektedir. Örneğin bir uplink anteninin dalga 
kılavuzundan kaçacak olan mikro dalga sinyaller ile 
fiber optik kablo ile bağlı bir LNB› den gelen görün-
mez lazere karşı fark edilmeden uzun süre maruz 
kalan işçilerin  gözlerinde katarakt sorunları ortaya 
çıkabilmektedir.   
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get approved by a accredited institution. The in-
stitution that gives education about occupational 
health and safety can give all kind of occupational 
health and safety education is an incorrect belief. 
Communication and Broadcasting sectors safety 
training should be given in the institutes that sec-
tors trust to and they should take place with their 
technicians and their trainers under control of 
their own NGO’s. When laws and regulations are 
not specified well and system is left unprotected, it 
would be hard to stop inspecting mines by a food 
engineer and educating communication engineers 
about occupational health and safety by a agricul-
tural engineer.

Bu doğrultuda özellikle STK (sivil toplum 
kuruluşları) işverenleriyle birlikte sektörün kendine 
özgü iş güvenliği eğitimlerini spesifikleştirmesi         ger-
ekmektedir.Etkin iş güvenliği eğitim programlarının 
ilgili sektörle birlikte belirlemesi ve bunun akredite 
bir kuruma onaylatarak eğitim programlarının 
bir an önce faaliyete geçmesi önem arz etmekte-
dir.  İş güvenliği eğitimi veren kurum her türlü iş 
eğitimini verebilir yaklaşımı yanlıştır. Haberleşme 
ve yayıncılık sektörünün iş güvenliği eğitimlerinin 
kendi STK› larının kontrolünde kendisinin refe-
rans olacağı eğitim kurumlarında ve kendi teknik 
elemanları ve eğitimcileriyle verilmesi gerekir.  
Kanun ve yönetmelikler ucu açık yazılıp sistem vic-
danlara bırakılırsa  gıda mühendisi bir iş güvenliği 
uzmanının maden ortamını denetlemesini,  ziraat 
mühendisi olan bir iş güvenliği eğitimcisinin de 
haberleşme mühendislerine iş güvenliği uzmanlığı 
eğitimi vermesini engellemek zor olacaktır.  
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MOBBING
BEŞ ADIMDA

IN FIVE STEPS
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1) WHAT IS MOBBING ON THE WORK-
PLACE?

In the companies, by one or more persons ained 
terrorization, pacifying or away from work. Mob-
bing damages to the victim’s professional status, 
social relations and health. Victims of mobbing 
usually show similar symptoms both psychological 
and physical. Mobbing  as one of the main factors, 
negatively influences both social and worklife. It 
is not difficult to understand how much damage it 
can cause on public life. 

1) MOBBİNG NEDİR?

İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından 
diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, 
belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, 
yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı 
amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik 
değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine 
veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, 
olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. Mob-
binge maruz kalan çalışanlar ortak bulgular göster-
mekte ve bu bulguların çalışma hayatına oldukça 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çalışma yaşamını 
ve bireyin sağlığını bu denli etkileyen bir olgunun 
makro düzeyde toplumsal açıdan vereceği zararları 
tahmin etmek zor olmamalıdır. 



 2) ATTACK STYLES OF MOBBING

uVerbal Attacks

uAttack on Social Relations

uAttack on Reputation

uAttack on  Work Quality

uAttack on Health

3) WHAT WE CALL MOBBING?

Mobbing should include these rules;

uMust take place in the workplace

uShould be done in a systematic way

uShould be repeated continuously

uShould be done for pacify or terrorization

uDamage should occur in the victim’s personality, 
health and proffesional status

4) THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS 
CAUSED EXPOSURE TO MOBBING

uInsomnia

2) MOBBİNG SALDIRI TÜRLERİ

uİletişime Yönelik Saldırılar (Azarlanır, karalanır) 

uSosyal İlişkilere Saldırılar (Görmezden Gelinir, 
Saygı Gösterilmez)  

uİtibara Saldırılar (Açıkça Kişiliğine Saldırılar) 

uYaşam ve İş Kalitesine Saldırılar (Kasıtlı Olarak 
Tutanak Tutulur ve Cezalar Verilir) 

uDoğrudan Sağlığı Etkileyen Saldırılar (İş Yükü 
Artırılır)

3) NE ZAMAN MOBBİNG DİYEBİLİRİZ?

İş yerlerinde psikolojik taciz aşağıdaki unsurları 
içermelidir: 

uİş yerinde gerçekleşmelidir. 

uÜstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, 
astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da 
eşitler arasında da gerçekleşebilir. 

uSistemli bir şekilde yapılmalıdır. 

uSüreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır. 

uKasıtlı yapılmalıdır. 

uYıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma 
amacında olmalıdır. 

uMağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya 
sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır. 

uKişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli 
veya açık olabilir.

4)MOBBİNGE UĞRAMA SONUCU 
OLUŞAN PSİKOLOJİK SORUNLAR

Psikolojik tacizin birey üzerindeki duygusal ve 
fiziksel etkileri; 

uUykusuzluk

uSinir Bozukluğu 

uMelankoli

uKonsantrasyon Bozukluğfu 

uSosyal İzolasyon 

64 DİJİTAL YAŞAM

ARTICLE



13www.dijitalyasam.org

MAKALE

uNervous Disorders

uMelancholy

uConcentrated Disorder

uSocial Isolation

uUnderestimate yourself and humiliate yourself

uSocial Inconsistency

uPsychosomatic Disorders

uDepression

uHopelessness

uDespair

uIrritability

uRestlessness

5) MEASURES COULD BE TAKEN 
AGAINST MOBBING

uAvoid from conflict and keep cool

uReporting to senior management

uSave the evidence (word, message, email etc.)

uTaking notes about mobbing everyday

uMeeting with witnesses

uCalling Mobbing Line

uPerson should seek medical and legal supports

uCompaines must add provisions related to mob-
bing to employment contracts and workplace    
regulations

uThe companies must develope anti-mobbing 
policies. 

uIn the companies should be made education and 
information activities about mobbing.

All of these psychological problems about 
mobbing, could treatment with personel                
psychotherapies.

uKendini Küçümseme ve Aşağılama 

uSosyal Uyumsuzluk  

uPsikosomatik Rahatsızlıklar 

uDepresyon 

uHuzursuzluk ve Keder Hali  

5) MAĞDURLAR VE ŞİRKETLER MOBBİNGE 
KARŞI NASIL ÖNLEM ALMALIDIR?

uÇatışmadan kaçınmak, sakinliği korumak

uÜst yönetime ifade etmek

uKanıtları saklamak (yazı, mesaj, email vs)

uYaşanılan psikolojik taciz sürecine ilişkin günlük 
tutmalıdır. 

uYaşanılan sürece şahit olan/olabilecek çalışma 
arkadaşları ile görüşmelidir. 

uAlo 170 desteği

uKişi, ihtiyaç duyduğunda tıbbi ve hukuki destek 
almalıdır. 

uİş yerlerinde psikolojik tacize maruz kalan kişi so-
runu işyerinde çözemediği takdirde konuyu yargıya 
taşımalıdır. 

uİş yerleri, psikolojik tacizi önleyici politikalar 
geliştirilmelidir. 

uŞirketlerde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 
yapılmalıdır.

Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya iş yeri yönet-
meliklerine konuyla ilgili hükümler konulmalıdır. 








