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Merhaba 
değerli okurlar,

Seksenli yıllarda tamamı dışa bağımlı 
telekomünikasyon sektörü genç Tür-
kiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüdü. 
Bugün dünya ile entegre oldu ve birçok 
ülkeye teknoloji ihraç eder duruma 
geldi. Büyüyen ve olgunlaşan sektörü-
müz oluşturduğu � rma ve markalarını 
artık yurt dışı yatırımcılarına açıyor. 
Bu açılım ekonomik anlamda getiri 
sağlamakta ancak pazar payı getiri 
merkezini de ülkemizden almaktadır.

Türk telekomünikasyon sektörü dış 
pazarda B2B, B2C yazılım, iç pazar-
da ise mobil, TV ve veri merkezleri 
konularında ileri teknoloji hizmetleri 
vermektedir.

Ticaretin son zamanda C2C ve C2M 
şekline yöneldiği gözlenmektedir. Buna 

göre artık tüketici tüketiciye ve tüketici üreticiye doğrudan e 
sistemden satış yapmaktadır. 

Ülkemiz yeni teknoloji ve pazar paylarına bakıldığında, 
Türksat 4B bu yıl devreye girecek ve artık uydudan geniş bant 
internet sistemi sağlayacak milli uydumuz olacaktır. Yabancı 
uyduların olması da sektörde pazar paylarını arttırmaktadır. 
Bu anlamda farklı ülke operatörlerini de destekliyoruz. 

Yine son günlerde konuştuğumuz karasal yayın DVBT-2, 
HEVC sistemde yayın yapmaya lisanslama modeli beklen-
meden bu yıl başlayacaktır. Halen hizmette olan analog 
radyo yayınının da dijitale geçişi konuşulmaya başlandı. Bu-
rada kullanılacak sistem DAB, DAB PLUS veya DRM, DRM 
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In the eighties, the entirely dependent 
telecommunications sector has grown 
along with young Republic of Turkey. 
Today, the country has been integrated 
with the world and came to the status 
of a technology exporter to many coun-
tries. Our growing and maturing indus-
try is now opening its established com-
panies and brands to foreign investors. 
� is initiative o� ers income in econom-
ic sense, but is taking the market share 
center away from our country.

� e Turkish telecommunication sector 
is o� ering advanced technology ser-
vices as B2B , B2C so� ware in interna-
tional markets and as mobile, TV and 
data centers in domestic markets.

It is observed that the latest orientation of 
trade is towards C2C and C2M. Accord-
ingly, e-system sales occur directly from consumer to con-
sumer and consumer to manufacturer. 

When the new technology and the market share of our coun-
try is observed, it is seen that Turksat 4B will be launched this 
year and will be our national satellite to provide broadband 
satellite Internet system from now on. � e presence of for-
eign satellites also increase market shares in the sector. In this 
sense, we support operators in di� erent countries. 

Again, regarding the terrestrial DVBT-2 , HEVC system we 
discussed about, the broadcasting will begin this year without 
waiting for the licensing model.  Discussions regarding the 
digital transition of present analog radio broadcast have also 
begun. � e system to be used here in would be DAB, DAB

Hayrettin ÖZAYDIN
Chairman of TUYAD

Merhaba 
değerli okurlar,

Dear 
readers,
Dear
readers,



PLUS olabilecek. Yani bu yeni sistem radyo yayını ile CD ka-
litesinde müzik dinleyebileceğiz. Tabii böylece yeni bir pazar 
oluşacak en azından tra�kte bulunan on sekiz milyon araçta 
kullanılan radyoların değişimi söz konusu olacaktır.

Uydular her alanda hizmet vermeye devam ederken, IPTV 
ve OTTV sistemleri de %11’lik tercih ile önemini arttırmış 
durumda. Halen yasal boşluklardan dolayı yayın ve içerik 
hakları koruma şartları oluşmuş olmasa da TUYAD il-
gili üye ve diğer kurumlar ile istişare ve çözüm toplantıları 
yapmaktadır. 

TUYAD AKADEMİ eğitimleri ile iş güvenliği sağlamaya 
ve sektörü diğerlerinden ayırt etmek amacı ile geçerli serti-
�ka programları yapmaktayız. Projesi devam eden Marmara 
Üniversitesi ve Türksat iş birliği eğitim merkezi oluştuğunda 
her sektör temsilcisine akademik eğitim vereceğiz.

TSE ve Satış sonrası hizmet yeterlilik sorunları hususunda 
�rmalarımız teknik servis yetkilileri ile bir araya geldik ve 
sektör servis sorunlarını ilgili regülasyon kurumlarına gön-
derdik. 

Bu yıl  CABSAT, CEBIT Almanya fuarlarındaydık. ANGA 
fuarında da TUYAD olarak etkinlik düzenliyoruz. Sektörün 
dünyaya açılması ve duyulması adına çalışmalara sizlerden 
aldığımız güç ile devam ediyoruz. 

Unutmayın TUYAD sizin derneğiniz, DİJİTAL YAŞAM sizin 
derginiz.

PLUS or DRM, DRM PLUS. In other words, we will be able 
to listen to CD quality music with this new system of radio 
broadcast. �us, a new market will emerge and exchange of 
radio receivers used in at least eighteen million vehicles in the 
tra�c will be considered.

While satellites continue to provide services in all areas, 11% 
preference of IPTV and OTTV systems has increased their 
importance. Although, protection requirements for publi-
cation and content rights are still not formed because of le-
gal loopholes, TUYAD conducts consultations and solution 
meetings with relevant members and other institutions. 

With TUYAD AKADEMİ training sessions, we o�er valid 
certi�cate programs to provide job security and di�erenti-
ate the industry from others. When Marmara University and 
Turksat collaborated training center with its ongoing project 
is established, we will o�er academic training to each sector 
representative.

We met with our technical service o�cials of our companies 
regarding TSE and a�er sales service quali�cation problems, 
and We have sent the industry service problems to relevant 
regulatory institutions. 

�is year, we attended CABSAT, CEBIT Germany fairs. As 
TUYAD, we organize events in ANGA fair as well. We con-
tinue to work with the power we receive from you to open 
and promote the sector globally.  

Remember, TUYAD is your association and DIGITAL 
YAŞAM is your magazine. 

BAŞKAN
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In RTÜK regional o�ces of Istanbul, a meeting 
titled “Digital Radio Technology and Migra-
tion Strategies” was held on April 24th, 2015. 

RTÜK President Davut Dursun has been the presi-
dent for the meeting joined by board members and 
industry representatives. During the meeting, the 
Satellite and Electronic Communications sector 
was represented by TUYAD.

In the meeting, where information was presented 
regarding the transition of analogue broadcasting 
radio channels to new technologies, the DAB tech-
nology widely used in the world was evaluated, 
and it was emphasized that the broadcasts made 
by this technique o�er the possibility to broadcast 
audio in CD quality.

At the meeting, it has been mentioned that 1094 
radio broadcasting channels are present in our 
country, 207 of these make satellite broadcast via 
Turksat satellites, and it was indicated that the total 
number of transmitter units is 24,700.

It was emphasized in the meeting that, the DAB 
analog FM radio is capable to present more radio 
programs within a speci�c spectrum, and the fol-
lowing was said:

�e Radio and Television            
Supreme Council (RTÜK)          

Department of Permits and         
Allocations is initiating digital 

age for terrestrial Radio. 

Radyo ve Televizyon  Üst 
Kurulu(RTÜK) İzin ve               

Tahsisler Dairesi Başkanlığı                    
karasal Radyo’da dijital dönemi 

başlatıyor.

RTÜK İstanbul bölge temsilciliğinde 24 Nisan 
2015 tarihinde “Sayısal Radyo Teknolojileri 
ve Geçiş Stratejileri”nin konuşulduğu bir 

toplantı düzenlendi. Kurul üyeleri ve sektör temsil-
cilerinin katıldığı toplantıya RTÜK Başkanı Davut 
Dursun başkanlık etti. Toplantıda Uydu ve Elektron-
ik Haberleşme sektörünü TUYAD temsil etti.

Günümüzde analog yayın yapan radyo 
kanallarının yeni teknolojiye geçişi hakkında bil-
gilerin sunulduğu toplantıda dünyada da yaygın 
olarak kullanılan DAB tekniği değerlendirildi ve bu 
teknikle yapılan yayınların CD kalitesinde radyo 
yayını imkanı sunduğu vurgulandı.

Toplantıda ülkemizde yayın yapan 1094 Radyo 
kanalı bulunduğuna değinildi ve bunların 207 ta-
nesinin Türksat uyduları aracılığı ile de uydudan 
yayın yaptığı, toplam verici adedinin ise 24,700 
olduğu belirtildi.

DAB analog FM radyo daha spesi�k bir spekt-rum-
da üzerinde daha fazla radyo programlarını suna-
bild iğine dikkat çekilen toplantıda şunlar söylendi:

Digital Age Begins    
In Radio...

Radyoda Dijital 
Dönem Başlıyor...
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“FM alımı kalitesi azalan sinyal ile yavaş yavaş 
düşer oysa sinyal gücü, kritik eşiğin altına 
düştüğünde DAB çoklu mobil dinleme konusun-
da daha verimli bir teknolojidir. Ses kalitesi 
kullanılan bit ve ses tekniğine bağlı olarak değişir. 
CD yayını gibi FM elde etmek için en az 160 kbit/ 
MP2 ses MP2 ile “CD ses kalitesi” yakalanabilir. 
Kamu DAB hizmetleri için tahsis edilen bant-
lar, “T” karasal açılımı T-DAB ile kısaltılmıştır.”
Avustralya, İtalya, Malta, İsviçre, Hollanda ve 
Almanya başta olmak üzere 20’den fazla ül-
kede DAB plus sistemi kullanıldığını söyleyen                             
TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ancak, DAB radyo hala klasik analog 
yayın kadar yaygın değildir. Konu Türkiye’de sek-
törün sahadaki tüm radyoların (on sekiz milyon 
araç radyoları dahil) değişimini gerektirecek pazar 
payı açısında büyük önem taşımaktadır. Aynı za-
manda halen çalışan yirmi beş bin radyo vericisinin 
de yenilenmesini gerektirecektir. Yaklaşık on milyar 
dolarlık bir pazar ön görülmektedir.” 

Hangi teknolojinin kullanılacağı RTÜK tarafından 
belirlenecektir.

“FM reception quality drops due to gradually re-
duced signal, however when signal strength falls 
below a critical threshold, the DAB is a more ef-
�cient technology for multiple mobile listening. 
Sound quality varies depending on the bit and 
sound technique used. To obtain FM as a CD 
broadcast, a “CD sound quality” can be captured 
with at least 160 kbit / MP2 audio with MP2. �e 
DAB bands allocated for public services are abbre-
viated with “T”, which stands for terrestrial T-DAB.”
TUYAD President Hayrettin Özaydın said that 
the DAB system is used in more than 20 countries 
including Australia, Italy, Malta, Switzerland, the 
Netherlands and Germany, and continued: “How-
ever, DAB radio is still not as common as a con-
ventional analog broadcasts. �e subject requires 
the change of all �eld radios of the sector in Turkey 
(including eighteen million car radios), and this is 
of great importance in terms of market share. At 
the same time, the renewal of twenty-�ve thousand 
radio transmitters, which are still operational, will 
be required. A market with about ten billion dol-
lars of value is projected.” 

�e type of technology to be used will be deter-
mined by RTÜK.
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Only in 2014, 6 million 180 thousand receiv-
ers have been sold. 743 thousand of these 
receivers have IP input, in other words the 

available IP usage is only 50%. IPTV viewing op-
tions are increasing every year. In 2014, there has 
been a 2% increase in total preference, and 11% of 
IPTV, OTTV are watched with Smart TV and Set 
Top Box. 

�is rate does not include watching of IPTV via 
mobile devices. IP mobile, is 80% available in all 
the smartphones as an application. Instant non-
continuous watching is still performed 60%. 

In spite of this purchase preference rate, legal 
memberships and IPTV platform memberships 
are much lower than the number of sold units in 
the �eld.

As the result, unregistered platform and server 
memberships are increasing every day.

On the other hand, the start and end point of IP 
and OTT could not be determined. �e unreg-
istered subscription system is still a great danger 
for Pay TV platforms, which perform professional    
operations and high investments in this regard. 

Unregistered platforms, which are foreign based 
and do not have an investment in our country, are 
also using content rights along with the advertising 
rights of TV channels.  

In our country, there are currently 
approximately 24 million watched 

TVs. �e use of four screens are 
available such as satellite, cable, 

terrestrial, IP mobile, whereas the       
future preference shows Internet TV. 

Ülkemizde halen yaklaşık 24 milyon 
noktada TV izlenmektedir. Uydu, 

kablo, karasal, IP mobil olarak 
dört ekran kullanımı mevcut iken, 
ileri dönük tercih internet TV’yi        

göstermektedir. 

Sadece 2014 yılında 6 milyon 180 bin alıcı 
satılmıştır. Bu alıcıların 743 bini IP girişlidir, 
yani %50 oranında sadece IP kullanım mevcut-

tur. IPTV izleme seçeneği her yıl artmaktadır. 2014 
yılı toplam tercihte %2’lik artış olmuş ve %11 Smart 
TV ve Set Top Box ile IPTV, OTTV izlenmektedir. 

Bu orana mobil cihazlardan IPTV izleme dahil 
edilmemiştir. IP mobil tüm akıllı cep telefonlarının 
%80’inde uygulama olarak mevcuttur. %60 oranında 
sürekli olmayan anlık izleme halen kullanılmaktadır. 

Bu satın alma tercih oranına rağmen yasal üyelik 
ile IPTV platform üyeliği sahada satılan adetten çok 
daha düşüktür.

Netice itibarı ile kayıt dışı platform ve server üye-
likleri her geçen gün artmaktadır.

Diğer yandan IP ve OTT’nin nerede başladığı ve 
sonlandığı da belirlenememiştir. Kayıt dışı çalışan 
abonelik sistemi halen bu konuda profesyonel çalışma 
ve yüksek yatırım yapan Pay TV platformlarının 
önünde büyük bir tehlike yaratmaktadır. 

Yurt dışı merkezli ve ülkemizde yatırımları olma-
yan kayıt dışı platformlar aynı zamanda içerik 
hakları ve TV kanallarının reklam haklarını da 
kullanmaktadır.  

Teknolojinin önünde durma niyetinde değiliz an-
cak haksız kazanç ve rekabet haklarının korunması 
hususunda sektörel sivil toplum örgütü olarak konu 
2013 yılından beri TUYAD gündemindedir.
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2014 yılında kayıt dışı abonelik sisteminden 20 mil-
yon dolarlık bir ekonomik kayıp yaşanmıştır. Bu 
kayıt dışı abonelik sisteminin illegal platformlara 
aylık getirisi de vardır. Her geçen gün büyüyen sek-
törün ülkemize hiçbir katkısı bulunmamaktadır.

OTT hizmetlerin, hizmet sağlayan operatörler, 
yayıncı kuruluşlar, devlet ve telekomünikasyon sek-
törü başta olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak 
birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

2015 ile 2016 arasında toplamda 80 milyon do-
lar kayıp olacağını beklenmekteyiz. OTT tra�ği her 
geçen gün büyüyerek devam edecektir.

TV izleme sektöründe tüm dünyada her geçen 
gün daha da popüler hale gelen internet tabanlı 
hizmetleri IPTV ve OTTV abone sitemi ile ti-
caret modeli yaratan �rmalar arası haksız rekabet 
koşullarıyla mücadele etmek durumundayız. 

Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve önemli 
ihtiyaçlarını karşılayan internet temelli, Apple TV, 
YouTube,WhatsApp, Skype, gibi uygulamaları ile 
benzer hizmetler olan D-Smart Blu, Tivibu, Turkcell 
TV, Wirofon, Digiturk Play gibi yerel uygulamaların 
yaygınlaşması ve eşit rekabet şartlarının 
oluşturulması için mevcut düzenlemelerin değişmesi 
gerekmektedir. 

TUYAD olarak ülkemizde her geçen gün başarılı 
çalışmalar yaparak büyüyen platformlarımızın 
ve içeriklerin korunması hususunda 
gerekli çalışmaları ilgili regü-                 
lasyon kurumlarınca ortak 
çalışmalar ile yerine 
getirmekteyiz.

We do not intend to block the progress of techno-
logy, however as a sectoral civil society organiza-
tion, the subject  is in TUYAD’s agenda since 2013 
regarding unjust pro�ts and the preservation of 
competition rights.

In 2014, an economic loss of 20 million dollars was 
experienced from unregistered subscription sys-
tems. �is unregistered subscription system pro-
vides monthly income to illegal platforms as well. 
�ere is no contribution of this ever-growing sec-
tor to our country.

OTT services have several social and economic 
adverse e�ects, including operators providing ser-
vices, broadcasters, government and the telecom-
munications sector. 

We are expecting a total loss of 80 Million Dollars 
between 2015 and 2016. OTT tra�c will continue 
to grow with each passing day.

We need to �ght the unfair competition condi-
tions between Internet-based IPTV and OTTV 
subscription system, which are becoming more 
popular with each passing day all over the world 
in TV industry, and companies that create a com-
merce model.  

Present regulations have to change for spreading 
local applications and for creating equal conditions 
of competition for Internet-based applications 
such as Apple TV, YouTube, WhatsApp, Skype, and 
similar services such as D-Smart Blu, Tivibu, Turk-
cell TV, Wirofon, Digiturk Play, which make life 
easier for users and meet their important needs. 

As TUYAD, we ful�ll the relevant regulatory works 
by collaborating with the necessary institutions re-
garding the protection of our platforms and con-
tent, which grow every day with successful e�orts 
in our country.
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Service capability certi�cates(SCC) are given 
a one-year visa by the Turkish Standards In-
stitute (TSE).

When the requested amount is reached according 
to the related legislation, the application of “A�er 
Sales Compliance Certi�cate” is made to the Min-
istry of Customs and Trade following the contract 
obtained from companies holding this certi�cate.

Our companies engaged in the 
manufacturing and export of elec-
tronic products have problems and 
requests about a�er-sales warranty 

service and relevant experienced 
visa procedures. Accordingly, we 
have requests regarding the men-
tioned TSE service visas and the 
a�er-sales service capability of  

Ministry of Customs and Trade.

Elektronik ürün imalat ve ithalatını 
yapan �rmalarımızın satış 

sonrası garanti hizmeti ile ilgili 
yaşanan vize süreçleri hakkında 
sorun ve talepleri oluşmaktadır. 
Buna göre muhatap olunan TSE                    
servis vizeleri ve Gümrük Ticaret 

Bakanlığı satış sonrası hizmet 
yeterlilik konularında taleplerimiz 

bulunmaktadır.

Hizmet yeterlilik belgelerine(HYB), Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
bir yıl süreli vize ile verilmektedir.

Bu belgeye haiz �rmalardan alınacak 
anlaşmaya göre ilgili mevzuat gereği talep edi-
len adet oluştuğunda “Satış Sonrası Yeterlilik                                   
Belgesi” müracaatı Gümrük Ticaret Bakanlığı’na 
yapılmaktadır.

Visa Problems Regarding TSE Authorized       
Service Confirmation and After Sales Service 
Compliance Certificate

Yetkili Servis TSE Onayı ve Satış 
Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi 

Vize Sorunları



HABER

13www.dijitalyasam.org

Tüm aranan kriterler tamam olduğunda iki yıl 
geçerliliği olan Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi       
verilmektedir.

Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 
iki yıl olmasına rağmen TSE vize süresi bir yıl 
verilmektedir. Vize süreleri biten servisler sistem-
den düşmekte ve Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi 
de münfesih olmaktadır. Vize işlemleri servisi 
bağladığından ithalatçı/imalatçı bunu kendisi 
takip edememektedir. Sisteme düşen Satış Sonrası 
Yeterlilik Belgesi saha denetlemesinde fark edilme-
si durumunda �rmanın ceza almasına sebebiyet 
vermektedir.

Satışı yapılan ürünlerin regülasyon tarafından 
belirlenen adette TSE servis ile bakım anlaşması 
gerekmektedir. Örnek TS 12713 Yetkili Servisler 
– Uydu Alıcı Sistemleri İçin Kurallar – bu stan-
dartta 20 yetkili servis talebi şart koyulmaktadır. 
Tüm bu şartlar yerine geldiğinde yasal servis süre-
ci başlamış bulunmaktadır. Ancak garanti süresi 
iki yıl olmasına rağmen servislerin geçerlilik süresi 
sadece bir yıldır.

TSE vize sürelerini Satış Sonrası Yeterlilik Belgeleri 
ile eş süreye iki yıla çıkartmalıdır. Onaylı servis 
hizmet verme süresince vize sorunu yaşamadan 
tüketiciye hizmet verebilmelidir.

When all the criteria are ful�lled, the A�er Sales 
Compliance Certi�cate is given, which is valid for 
two years.

Although the validity period of the A�er Sales 
Compliance Certi�cate is two years, the TSE visa 
duration is one year. �e services with expired 
visas are canceled in the system, and A�er Sales 
Compliance Certi�cate is terminated. As visa 
procedures are the subject of service, the importer 
/ manufacturer cannot follow this in their own. In 
case the A�er Sales Compliance Certi�cate can-
celed by the system is detected during �eld audit, 
the company may become subject to penalty.

A maintenance contract made with TSE service 
is required in numbers determined by the regu-
lation for products sold. Example: TS 12713 Au-
thorized Services - Requirements for Satellite 
Systems - in this standard, 20 authorized service 
requirement demands are placed. When all these 
conditions are ful�lled, the legal service processes 
are initiated. However, although the warranty pe-
riod is two years, the validity period of services is 
only one year.

TSE needs to equalize visa periods with that of 
A�er Sales Compliance Certi�cate, which is two 
years. �e consumer should receive service with-
out any problems during the approved service 
provision period.
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In Turkey, the number of small shopkeepers, 
which would deal with repairs of electronics, 
home appliances and chillers, is decreasing in 
general. As sectors narrow down, and due to the 
lack of trained new masters replacing closed busi-
nesses, �nding su�cient number of service points 
to meet sector requirements can prove to be hard 
at times.

Importers and manufacturers must absolutely 
provide the necessary a�er-sales services. 

As TSE requirements and costs are too much for 
small shopkeepers, the obtainment of (TSE-SCC) 
is not preferable or companies that decide to ob-
tain TSE receive service from consultancies.

�e equalization of TSE visa periods for autho-
rized services with compliance certi�cate dura-
tions will provide more productive service provi-
sion in practice.  �e three thousand four hundred 
approved services, which still provide services in 
out sector, are decreasing every day. 

�e TSE approval of sales and service points of 
the whole sector will be realized in shorter time 
by this revision regarding the increase of autho-
rized services.

Türkiye genelinde elektronik, ev aletleri, soğutma 
grubu olarak piyasalarda tamir ile ilgilenecek 
küçük esnaf �rması azalmaya başladı. Sektörlerin 
daralmasından dolayı,  bir şekilde kapanan iş yer-
lerinin yerine yeni ustalar yetişmediği için sektör 
talebini karşılayacak oranda servis noktası bulun-
makta zaman zaman zorluk yaşanmaktadır.

İthalatçı ve üretici �rmalar mutlaka satış sonrası 
servis hizmetlerini vermek zorundadır. 

TSE  şartları ve maliyetleri küçük esnafa ağır 
geldiğinden  (TSE-HYB) alımına cazip gelme-
mekte veya TSE almaya karar veren �rmalar 
danışmanlık �rmalarından hizmet almaktadır.

TSE yetkili servislere vize süreleri ile satış sonrası 
hizmet yeterlilik belge sürelerinin aynı süreye 
taşınması uygulamada daha verimli hizmet 
alımı sağlayacaktır. Halen sektörümüze hizmet 
veren üç bin dört yüz onaylı servis her geçen yıl 
azalmaktadır. 

Yetkili servislerin çoğalması adına tüm sektörün 
satış ve servis noktalarını TSE onaylı duruma 
getirmeleri bu revizyonu sayesinde daha kısa za-
manda oluşacaktır.

NEWS
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Istanbul Mineral and Metals Exporters’ Associations (IMMIB) 
has awarded their star company which is signing this success 
that has performed 30 percent of Turkey’s total exports, in-
corporated six union and realized 43.6 billion dollars export 
in 2014. Traditionalize of IMMIB and in awards night that 
coordinated eighth this year; totally 195 awards were given 
to companies which has the largest share in exports that re-
alized in 2014 of Turkey. IMMIB 2014 overall export leader 
of Turkey was Vestel, Arçelik and Habaş.

Türkiye’nin toplam ihracatının 
yüzde 30’unu gerçekleştiren 

altı birliği bünyesinde 
barındıran ve 2014 yılında 
43,6 milyar dolarlık ihracat 

gerçekleştiren İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı Birlikleri 

(İMMİB) bu başarıya imza 
atan yıldız şirketlerini ödül-
lendirdi. İMMİB’in gelenek-

sel hale getirdiği ve bu yıl 
sekizincisi düzenlenen ödül 
gecesinde; Türkiye’nin 2014 

yılında gerçekleştirdiği ihra-
catta en büyük paya sahip olan 
şirketlere toplam 195 ödül veril-
di. İMMİB 2014 Türkiye geneli 
ihracat liderleri Vestel, Arçelik 

ve Habaş oldu.

VESTEL, ARÇELİK
VE HABAŞ

İhracatın Şampiyonları 
Export Champions are
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IMMIB 2014 Stars of Export Award Ceremony 
was held on Friday evening, 10 April 2015 at 
the Hyatt Regency Istanbul Atakoy Hotel.

At the ceremony where the assessment of current 
developments in the economy of Economy Min-
ister Nihat Zeybekci, TIM Chairman Mehmet 
Buyukeksi and leader of Turkey’s exports in IM-
MIB within six exporters union presidents were 
present.

�e president of TIM Mehmet Buyukeksi and Tur-
key’s 6 export leaders of IMMIB were in ceremony. 

IMMIB has done the biggest export 43.6 billion $ 
as Turkey General Secretary. IMMIB gave awards 
to export stars of 2014 in 65 categories. With these 
awards, it aims to encourage �rms for increase 
their exports. 

 �ere are Power Electronic and Services Export-
ers’ Association, Steel Exporter’s Union, Istanbul 
Chemicals and Grooms Exporters’ Union, Istan-
bul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters’ 
Union, Jewel Exporters’ Union within Istanbul 
Mineral and Metals Exporters’ Union (IMMIB). 
�ese 6 unions’ 3 �rms won “Stars of �e Export.”

İMMİB 2014 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni 
10 Nisan 2015 Cuma akşamı Hyatt Regency 
İstanbul Ataköy Otel’de düzenlendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ekonomide-
ki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde 
bulunduğu törende, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve İMMİB bünyesindeki Türkiye’nin 
ihracat lideri 6 ihracatçı birliğin başkanları da hazır 
bulundu.

Türkiye çapında Genel Sekreterlikler bazında 
43,6 milyar dolarlık ihracatla en yüksek ihracatı 
gerçekleştiren İMMİB, 2014 yılının ihracat 
yıldızlarını 65 farklı kategoride toplam 195 ödül 
ile onurlandırdı. Kimya, elektrik-elektronik, çelik, 
maden, mücevher, demir ve demir dışı metaller 
gibi Türkiye’nin en ihracatçı sektörlerinde faa-
liyet gösteren 25 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden 
İMMİB, “İhracatın Yıldızları” ödülleri ile hem 
�rmaların bu başarısını ödüllendirmek hem de 
ihracatlarını artırmaları için teşvik etmeyi hede�i-
yor.

İMMİB çatısı altında; Elektrik Elektronik ve 
Hizmet İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları 
Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliği, İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden 
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IMMIB’s Chief Coordinator Ali Kahyaoglu said: 
“IMMIB meets 30% of export of Turkey. Our 6 
unions have done exports as 43,6 billion $. We work 
too much for high added value export. We are here 
for receive a recompense for our e�ort right now. 
IMMIB is about to contribute 200 billion $ export 
to Turkey’s 2023 target of 500 billion $ export. We 
will continue to support our exports as IMMIB.” 

President of TIM Mehmet Buyukeksi said: “Espe-
cially the decrease in Euro/Dollar e�ects our export 
negatively. For example, in March, the decrease as 
21.5 % e�ected our export as 1.3 billion $ nega-
tively. Nevertheless, we caught increase 4.4% based 
on kg in export. While world trade is decrease, we 
win market share. We hope to provide its continu-
ity. Our all sectors should give more importance to 
innovation, Ar-Ge and branding.”

İhracatçıları Birliği ve Mücevher İhracatçıları Birliği 
yer alıyor. Bu altı birliğin alt sektörlerinde faaliyet 
gösteren ve en yüksek ihracatı yapan ilk üç şirket ise 
ihracatın yıldızı olarak ödül almaya hak kazandı.

İMMİB Koordinatör Başkanı Ali Kahyaoğlu törenin 
açılışında yaptığı konuşmada ödül alan �rmaları 
kutlayarak şunları söyledi: “İMMİB Türkiye 
ihracatının yüzde 30’unu karşılıyor. 2014 yılında 
6 birliğimiz 43,6 milyar dolarlık ihracata imza 
attı. Katma değeri yüksek ihracat için gece gündüz 
demeden çalıştık. Bu emeklerin karşılığını almak 
için bu akşam buradayız. İMMİB, şimdiye ka-
dar ihracatın gelişimine katkı sağlayan bir merkez 
olarak çalıştı. Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar 
dolarlık ihracat hede�ne 200 milyar dolar ihracatla 
katkıda bulunmak üzere İMMİB olarak çalışmaya 
ve ihracatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise dış kaynaklı 
gelişmelerin ihracatımızı etkilediği zor bir dönem-
den geçildiğini belirterek, “Özellikle Euro/Dolar 
paritesindeki düşüş, ihracatımızı negatif yönde et-
kiliyor. Örneğin sadece Mart ayında paritedeki yüz-
de 21,5 düşüş ihracatımızı 1,3 milyar dolar negatif 
etkiledi. Buna rağmen ihracatta kilogram bazında 
yüzde 4,4 artış yakaladık. Dünya ticareti daralırken 
biz pazar payı kazanıyoruz. Bunun sürekliliğini 
sağlamak en büyük temennimiz. Biz de zorluklar-
dan güç alarak ‘ihracatın usta kaptanlığı’ konusun-
da hızla ilerliyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bu 
yılın 3. çeyreği itibariyle de ihracatımızın yeniden 
artış trendine girmesini bekliyoruz. Bu anlamda 
hep vurguladığımız gibi tüm sektörlerimizin ino-
vasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya daha     
fazla odaklanması önem taşıyor” dedi.



Türkiye’nin ihracatta önemli mesafeler elde ettiğini 
dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
“Türkiye’nin dış ticaret hacmi 80’li yıllarda 5 milyar 
dolar bile değilken, 2014 yılında 171 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirildi. 241 milyar dolar ithalat, 50 
milyar dolara yakın hizmet geliri ile devasa bir dış 
ticaret hacmi ile karşı karşıyayız. Son 12 yılda orta-
lama yüzde 14 ihracat artışı ile ekonomimiz bugün-
lere geldi. Türkiye’nin cari açık, dış ticaret açığı, büt-
çe açığı problemi kalmamıştır, yoktur. Türkiye’nin 
sadece inovasyon ve Ar-Ge problemi vardır. Bunun 
çözümü ise ileri teknoloji ve bilgi planı ile mümkün. 
Yüksek teknoloji ürünlerinin ihr acatındaki payı 
yüzde 4 seviyesinde olan bir Türkiye 2023 hede�e-
rine ulaşmakta zorlanır” diye konuştu.

İMMİB 2014 İhracatın Yıldızları ödülleri Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve ilgili Birlik Başkanları tarafından 
dağıtılarak sahiplerini buldu.

Minister of Economy Nihat Zeybekci: “When for-
eign trade volume of Turkey even wasn’t 5 billion $, 
in 2014 we have 171 billion $ export. We face with 
the huge volume of foreign trade with 241 billion 
$ import and close to 50 billion $ service revenue. 
Our economy, with an average 14 percent increase 
in exports in the last 12 years has come to today. 
Turkey’s current account de�cit, trade de�cit, bud-
get de�cit is no longer the problem, is no. Turkey 
has not only innovation and R & D problems. �e 
solution is made possible by the advanced technol-
ogy and information plan. A 4 percent share in the 
export of high-tech products is di�cult to achieve 
the 2023 target Turkey.” said. 

�e industrialists of the investment allowance     
period of the complaints that it is too long also 
stated that the visit to a number of changes consid-
ering Zeybekci, 1 of the amount of discount that 
the investment period of zero to 50 percent, 2. 55 
percent in the region, 3 to 60 percent in the region 
he said it came about. He stressed that a new capi-
tal accumulation and mean new investment.

Exports of Stars Awards 2014 IMMIB Economy 
Minister Nihat Zeybekci, TIM Chairman Mehmet 
Büyükekşi and found to have distributed by the  
respective Heads of the Union.
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Sony, NAB 2015 Fuarı’nda, canlı prodüksiyon için 
gelişmiş bir IP üzerinden 4K canlı yayın teknolo-
jisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu çözüm, 

dünyanın ilk 4K’ya hazır, IP ağlı canlı prodüksiyon 
anahtarlayıcısına odaklanıyor. Fuarda, eksiksiz canlı 
prodüksiyon çözümleri için gerekli olacak, geliştirme 
aşamasındaki bir 4K/HD Video sunucusunun ve bir 
4K/HD baseband işlemcisinin modelleri sergilendi.

4K prodüksiyon yaygınlaşmaya başladıkça, yayın 
sektörü 4K prodüksiyonlar için yeterli altyapıyı inşa 
etme zorluğuyla karşılaştı. Geleneksel SDI (Seri Di-
jital Arabirim) uygulamaları yüksek maliyetli ola-
biliyor, çünkü gerekli kablolama ve yönlendirme 
donanımı, HD için gerekli olanın dört katı; yani or-
taya çıkan kurulumlar ciddi ölçüde daha maliyetli ve 
ağır olup çok yer işgal ediyor. 

Şirket, bu soruna Networked Media Interface’i 
geliştirerek yanıt verdi.  Networked Media Interface, 
SD’den 4K’ya ve ötesine tek bir Ethernet kablosuyla 
tüm cihazların bağlanmasını ve tüm sinyal türlerinin 
iletilmesini sağlıyor.

Sony’nin sunduğu formattan 
bağımsız, IP tabanlı resim masası, 
IP canlı prodüksiyon sistemlerinin 

avantajlarını canlı prodüksiyon 
alanına getirecek.

NEWS

Sony has made publicity of 4K live broadcast-
ing technology through an advanced IP for 
live production is at exhibition of NAB 2015. 

�is solution focused on live production swithers 
with IP network which is �rst ready for 4K of the 
world. In the exhibition, models of 4K / HD video 
server and a 4K / HD baseband processor under 
development which will be required for a complete 
live production solutions.

4K production start to get widespread, the broad-
cast sector has been faced with the di�culty to 
build su�cient infrastructure for 4K productions. 
Conventional SDI (Serial Digital Interface) ap-
plications can be high costly because necessary 
cabling and routing equipment, four times that 
required for HD; that is to say, generated installa-
tions are considerably more costly, heavy and oc-
cupies a lot of space.

�e company has responded to this problem by de-
veloping a Networked Media Interface. Networked 
Media Interface provide to connect all of the de-
vices and the transmission of all signal types with 
a single Ethernet cable from SD to 4K and beyond.

Sony share technical information within the scope 
of the license to provide interoperability and com-
patibility and also it provides developmental sup-
port to leading companies that is support Network 
Media Interface in the sector. As of April 2015, 30 
manufacturer supports IP live production system.

�e IP based image table indepen-
dent from the format that Sony 

presents, will bring the advantages 
of IP live production systems to the 

live production sector.
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Sony, birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk sağlamak 
için lisans kapsamındaki teknik bilgileri paylaşıyor ve 
sektördeki Networked Media Interface’i destekleyen 
öncü şirketlere gelişimsel destek sağlıyor.  Nisan 2015 
itibariyle 30 üretici IP Canlı Prodüksiyon Sistemi’ni 
destekliyor.

Sony Europe Stratejik Pazarlama Müdürü Norbert 
Paquet, “Konu IP tabanlı canlı prodüksiyon ise,  
Sony son 18 aydır bu alanda liderlik yapıyor. Bu-
rada ilk kez tanıttığımız farklı cihazlar, standardi-
zasyon kuruluşlarıyla iş birliği içinde ve sektördeki 
destekçi üreticilerle birlikte geliştirdiğimiz uçtan 
uca IP çözümlerinin ürünleridir. Böylece bugünün 
ve yarının ihtiyaçları için üreticilerin beklentile-
rini karşılamamız mümkün olacak. Aynı şekilde, IP 
bugün yayın prodüksiyonunun diğer tüm alanlarının 
odak noktası. Bu teknolojiyi, canlı prodüksiyonun 
yeni standardı haline getirmeye kendimizi adadık.” 
diyor.

Dünyanın ilk 4K’ya hazır, IP Ağlı canlı 
prodüksiyon resim masası

Geliştirilmesi devam eden yeni 4K IP tabanlı resim 
masası, kullanıcıların her birimin I/O yuvalarına 
yerleştirdikleri terminali - IP veya SDI - seçmelerini 
sağlıyor. Bu esneklik, müşterilerin ekipmanlarını 
sadece IP, sadece SDI veya IP-SDI hibrit şekilde 
yapılandırmasını sağlıyor. Ayrıca, müşterilerin yavaş 
yavaş IP’ye geçerken mevcut SDI varlıklarını kullan-
maya devam etmelerine izin veriyor. 

Şirket, aynı zamanda I/O sinyal formatı 
dönüştürücüler ve büyük sayıda fotoğraf ve video     
klipleri yerleşik bellekte depolayabilecek klip depol-
ama özelliği dahil olmak üzere, canlı prodüksiyonu 
daha da kolaylaştırmak için resim masasına eklenecek 
çeşitli ek işlevlerin dahil edilmesi için araştırmalarını 
sürdürüyor. 

Sony Europe Strategic Marketing Manager Nor-
bert Paquet, ‘’If the subject is IP based live produc-
tion, the Sony making the leadership for last 18 
months in this area.  Here di�erent devices that we 
introduced for the �rst time, there are the product 
of the end to end IP solution that we have devel-
oped with the supporter manufacturer in the sec-
tor and being in cooperation with standardization 
organisations. �us, it will be possible to meet the 
expectations for the needs of today and tomorrow. 
Likewise, today IP is the focal point of  broadcast 
productions and all their other �elds. We are com-
mited to transform new standards of live produc-
tions.’’ he said.

�e world’s �rst ready for 4K, live produc-
tion picture desk with IP network

A new picture desk that is continue to develop with 
4K IP-based, its providing to choice terminal-IP or 
SDI that they place their I/Q nests of each users.
�is �exibility providing to con�guration as a only 
IP, only SDI or IP-SDI hybrid of customers’ equip-
ment. In addition, it allows to customers, contiue 
to use existing SDI assets while passes slowly to IP.

�e company continuing the research that will be 
added to the picture desk for inclusion of a vari-
ety additional functions and  making more easier 
to live production also with the I/Q signal format 
converters, large number of photos and video clips 
and clip storage capability that can be stored in 
built-in memory.
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Inmarsat Uluslararası Denizcilik Uydu Orga-
nizasyonu (� e International Maritime Or-
ganization) 1976 tarihinde IMO (Uluslararası 

Denizcilik Organziasyonu) tarafından kabul 
edilmiş ve 79 katılımcı ülke ve kuruluş tarafından 
hayata geçirilmiş bir uydu haberleşme sistemidir.
Inmarsat 30 yılı aşkın geçmişi ile mobil uydu 
iletişim hizmetlerinin lideri olmuş, dünya 
iletişim teknojilerinin öncü ve yaratıcısı olarak 
uluslarası kabul görmüştür.

Mobil Haberleşme Sektöründe Lider

Mobil haberleşmede dünyanın önde gelen ser-
vis sağlayıcısı olarak, size satcom çözümleri ve 
katma değer servisler açısından emsalsiz bir 
portfolyo sunuyoruz. Inmarsat olarak bu pazar-
daki M2M, broadband ve voice satellite commu-
nication hizmetlerinde en geniş kapsama alanını 
hizmetinize sunuyoruz.

Uydu Telefonları ve Genişbant İnternet

Ticari nakliye, havayolları, petrol ve doğal gaz 
endüstrisi, enerji, madencilik, inşaat sektör-
leri, medya ve insani yardım kuruluşları hizmet 
ettiğimiz başlıca çalışma alanlarıdır. 

Kara nakil vasıtalarına, uçaklara ve gemilere 
monte edilebilen mobil terminaller ve uydu 
telefonları dahil geniş bir ürün yelpazesi 
aracılığıyla sesli görüşme ve genişbant internet 
hizmeti sağlamaktayız.

Inmarsat’ın globalde 4 farklı sektörel        
hizmeti

Dünya çapında satış ve pazarlama aktivitelerimiz 
beş alana yayılmaktadır:

Inmarsat Maritime, ticari denizcilikte dünya 
çapında hizmetler sunar

İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, bütün iletişim ihtiyaçlarınız için 
karada, denizde, havada ve hareket halinde olmanız farketmeksizin 

Inmarsat’a güvenebilirsiniz. 

Inmarsat Global Government, dünya çapında 
hükümetlerle ilgili sivil ve askeri hizmetlere 
odaklanır.

Inmarsat Enterprise, dünya çapında enerji, medya 
sektörleri, M2M ve farklı proje hizmetlerine servis 
sağlar.

Inmarsat Aviation, hava taşımacılığında uçuş 
sırasında sesli görüşme, veri aktarımı, güvenlik ve 
kabin görevlisi iletişimi hizmetleri sunar.

Her kıtada 60’tan fazla lokasyonda direkt olarak 
Inmarsat’tan ya da dünya çapında bulunan çözüm 
ortakları aracılığıyla birinci sınıf ürün, servis hiz-
meti ve çözümleri ile 365 gün 7/24 müşteri hizmeti 
ve desteği sunarak varlığını sürdürmektedir. 

Dünya genelinde 
insanları ve işlerinizi 
birbirine bağlayın!
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We are talking about                
technology’s innovations and 

rapid development continuously. 
So, how can we follow this rapid 
development and use this tech-
nology  efficiently? Of course by                

education. 

Eğitim, tek başına irdelenecek bir konu değil. 
Birçok kavram özellikle de kültür ve iletişim 
ile paralel incelenmelidir. Teknoloji kültürü 

dediğimiz kavram insanların teknolojinin etkileri-
ni, niteliklerini bilmesi ve genel çizgileri ile tanımını 
anlamasıdır. Son yıllarda her fırsatta dikkat çek-
meye çalıştığımız “Teknoloji Toplumu” yakın gel-
ecekte bir zorunluluk haline gelecektir. Bu kültüre 
uyum sağlamayan toplumlar var oldukları çağlarda 
geri kalmaya mahkumlar. Yakın gelecekte sunul-
maya başlayan ve gelecek içinde çalışmaları devam 
eden e-devlet hizmetleri, teknoloji eğitimlerinin ne 
kadar gerekli olduğunu ve ilerleyen süreçlerde de 
zorunluluk haline geleceğini göstermektedir.

Teknolojiyi öğrenmeliyiz, çünkü: 

Bize sunulan teknolojik nimetlerden yararlanmak 
için,

Ortak teknoloji kültürü oluşturacak bir millet ola-
bilmek adına,

Teknolojiye yatkın ve teknolojiyi tanıyan bireyler 
yaratmak; yeni neslin teknolojiyi iyi kullanabilen 
ve bir adım ötesine taşıyabilen bireyler olmasını 
sağlamak,

Gereksinimleri doğrultusunda teknoloji israfı yap-
madan doğru donanımları seçebilen bireyler yaratmak,

Farklı toplumların ortak dili olan teknolojiyi bilen 
vizyon sahibi dünya vatandaşları yaratmak için 
teknoloji eğitimine önem vermemiz gerekmekte.

Herhangi bir eğitim ile karşılaştırıldığında, 
teknoloji eğitimini ayıran en belirgin özellik çok 
hızlı gelişmesidir. Bu ve aşağıda sıralayacağım 
nedenlerden dolayı teknoloji eğitimi söz konusu 
olduğunda kapsamını net belirleyemeyiz:

Teknoloji alanındaki yeni gelişmeler ve değişimler 
diğer alanları da etkilemektedir. Değişimler ve 
gelişimler sonucunda yeni meslek alanları or-
taya çıkmaktadır. Var olan çalışma hayatımızın 
verimliliğini arttıracak ve iş yapış şekillerimizi 
değiştirecek gelişmeler olmaktadır.

Teknolojinin getirdiği yenilikler 
ve hızlı gelişiminden  sürekli 
bahsediyoruz. Peki bu hızlı 

gelişimi takip etme ve teknolojiyi 
verimli bir şekilde kullanmanın 
yolu nereden geçiyor?  Elbetteki 

eğitimden...

Education is not a topic that could be exam-
ined on its own. It should be examined with 
a lot of concept, especially culture and com-

munication. The technology culture is to be known 
the effects and characteristics of technology and 
understood the definiton of this by the people. 
“The technology Society” will become an obliga-
tion. The societies which don’t adapt themselves to 
this technology will stay behind. E-state services 
show how important technology educations. 

We should learn the technology, because:

To benefit technological boons, 

To become a nation which can create joint techno-
logy culture,

To create individuals who know technology,

To provide new generation who can use techno-
logy nice,

To create individuals who don’t waste the techno-
logy and can select the true equipment.

We should care technology educations to create 
citizens who know technology. 

When we compare with any education, the most 
prominent feature of technology education is the 
very fast development. And because of the causes 
below, we can’t set the scope of technology educa-
tion:

Technologic developments affects other areas. As 
a result of developments, new working areas are 
coming up. 

There are developments that can change our way to 
work and working life. 

The basic thing for a good education is to prepare 
a good education content and program. We should 
examine different effectives for technology educa-
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İyi bir eğitim verilebilmesi için temel ihtiyaç iyi bir 
eğitim içeriği ve programının hazırlanmasıdır. Bil-
indik eğitim içeriği hazırlama metodolojilerinden 
farklı olarak teknoloji eğitimi içeriği için başka et-
kenleri de irdelemek gerekiyor. Peki neden teknoloji 
eğitimi içeriği hazırlamak dahi bu kadar özen ister? 
Cevabı çok basit, öncelikle eğitim kapsamlarından 
da bahsederken belirttiğim gibi teknoloji alanında 
yapılan gelişmeler kendi alanı dışında birçok alanı 
etkiler. Bunun dışında farklı alanları etkileyen 
bu teknolojinin ortak paydalarını bulup ortaya 
çıkarmak gerekir. Tüm bunlar göz önünde bulun-
durularak teknoloji eğitimleri oluşturulurken dik-
kat edilmesi gereken unsurlar:

Eğitim içeriği yenilenmeye uygun bir şekilde 
hazırlanmalıdır. Hazırlanacak eğitim programı 
farklı seviyeler göz önünde bulundurularak 
tasarlanmalıdır. Diğer eğitim alanları ile etkileşim 
içerisinde olabilmelidir. Anlatılmak istenen ko-
nular ilgili bölümlere ayrılmalı ve temel kavram-
lar ile alt kavramlar arasında bağ olmalıdır.
İlgili olabilecek meslek alanlarına da yönelik 
hazırlanmalıdır.

Teknoloji Eğitiminin Amaçları

Bilimsel ve teknolojik ilkelerin kavranmasını 
sağlamak.

Teknolojinin toplumdaki yerini belirtmek, teknoloji 
kültürüne sahip bireyler yetiştirmek.

Gerek toplumsal gerekse bireysel yaşantıda teknolo-
jinin etkilerini bilmek.

Araştırmacı ve geliştiren bir bireyler yetiştirmek.

Tüm bu paylaştıklarım çerçevesinde öncelikli olarak 
toplumsal teknoloji kültürümüzü yaratmamız 
gerektiği ortaya çıkıyor. Hatta bilişim alanı için 
uzmanların “Bilişim” olarak tanımladıkları, her 
şeyiyle bize ait teknolojilerimizin olması gerek-
mekte. Dünya üzerinde bulunan öz kaynaklar 
tükenmeye mahkumlar. Geleceğin lider ülkeleri bu 
öz kaynaklardan bağımsız olarak Bilişim’e sahip 
olan ülkeler olacak. Bir sonraki makalede teknoloji 
eğitimlerinde öğrencinin ve öğretmenin konumunu 
inceleyeceğim. Bunun yanı sıra özellikle teknolo-
ji eğitiminde iletişimin öneminden bahsediyor 
olacağım. Teknoloji kullanımına hakim, teknolo-
jiyi geliştiren ve araştırmacı bireylerden oluşan bir 
topluma kavuşmamız dileğiyle.

tion. Why we should pay attention this much about 
technology education? As I said before, it a�ects 
di�erent areas. �at’s why we should be careful 
about when we create technology trainings:

Education content should be prepared properly to 
renew.

Education content should be designed according 
to di�erent levels. 

It should be able to interact with other education 
areas. 

�ere should be a link with basic concepts and 
sub-concepts.

It should be created intended for related work-
ing areas. 

�e Purpose of Technology Education

To provide understanding  scienti�c and techno-
logical principles. 

To train individuals that have culture of technology. 

To know technology’s social and individual e�ects. 

To train individuals researchers  developmentalist 
individuals. 

So we can say we should create our social                    
technology culture. We should have our own 
technologies. Equities on the earth will disappear. 
Leader countries of the future will have IT. I will 
examine the position of students and teacher in 
my next article. Also, I will be talking about impor-
tance of communication in technology education. 
Wish we meet the technology society. 
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“Physics of the Impossible” 
(2008) and “Physics of the 

Future”, the author of the fa-
mous physicist and futurist 
Dr. Michio Kaku depicts the 
world after 2020... The City             

University of New York profes-
sor Dr. Michio Kaku they tell 

you about the future of the 
world and gives stunning tips on 
how to shape the business world 

as well as our lives.

2020
Güventürk GÖRGÜLÜ

“Physics of the Impossible” 
(2008) ve “Physics of the Fu-

ture” kitaplarının yazarı ünlü 
�zikçi ve fütürist Dr. Michio 

Kaku 2020 sonrası dünyayı tas-
vir ediyor... City University of 

New York profesörü Dr. Michio 
Kaku’nun geleceğin dünyasıyla il-
gili anlattıkları, hem hayatımızın 

hem de iş dünyasının nasıl 
şekilleneceğiyle ilgili çarpıcı 

ipuçları veriyor. 
30 DİJİTAL YAŞAM



Kaku, a professor of theoretical physics, it is 
not an ordinary one. He �nished �rst in the 
Harvard physics department and modeled 

himself Einstein worked on issues where its work. 
Quantum Now, futurist and is known as a popu-
lar scientist. Quantum �eld “String Field �eory” 
and “superstring theory” known as the owner of 
two major theories. Why it is popular Kaku shown 
among the world’s most intelligent scientists to 
participate in many radio and TV programs, to be 
guests documentaries, writing articles and the New 
York Times entered the bestseller list of “Physics of 
the Impossible” (2008) and “Physics of the Future 
(2011)” ... In 2014, the two books called” the Fu-
ture of the Mind “released the book.

Michio Kaku, announced the development of capi-
talism “Wave �eory” bene�t reasons. According 
to the wave theory is familiar to economists and 
economics are concerned, the crisis of capitalism is 
developing with the growth and subsequent stages. 
3.0 Marketing �ose who read the book “Cycli-
cal waves” theory will remember what I’m talking 
from time to time. We went straight to the bottom 
of the ��h largest wave with the 2008 crisis, and 
the upward trend was expressed in the book we 
enter the sixth wave of 2018-2020. Instead we wave 
our 40-60 year Michio Kaku explains the develop-
ment of the system, such as another group of 80-90 
years three major wave of economists.

�e �rst wave of wealth created by steam power 
and railways are emerging. �en it comes the sec-
ond wave of power and wealth has created a much 
larger car. A�er the 1929 collapse of the wave of 
this “advanced technology” to the re-emergence 
of capitalism, this time entering its third growth 
trend. �e �nancial bubble burst in 2008. �is 
growth has created a crisis emerges again. We are 
located right in the middle of the current crisis. 
Kaku that the last wave of inventions, computers, 
laser, satellite, says that communication and inter-
net technologies. In the post-2020 capitalism he 
thinks that triggered the fourth wave of technolo-
gies developed in the last decade.

Business models of the future

So, future technologies which technologies? Of 
course, a computer and communication technol-
ogies have already achieved ... Others are biotech-
nology, arti�cial intelligence, nanotechnology 
and quantum counting as Kaku age. A�er this 
stage, just as the music and entertainment indus-
try says that the individual sectors, such as digi-
talization of all.
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T eorik �zik profesörü olan Kaku, öyle sıradan 
biri değil. Harvard �zik bölümünü birin-
cilikle bitirmiş ve kendine Einstein’ı örnek 

alarak onun çalıştığı konularda çalışmış. Şimdilerde 
kuantumcu, fütürist ve popüler bilimci olarak 
tanınıyor. Kuantum alanında “Sicim Alanı Kuramı” 
ve “Süpersicim Kuramı” olarak anılan iki önemli 
teorinin de sahibi. Dünyanın en zeki bilim insanları 
arasında gösterilen Kaku’nun popüler olmasının 
nedeni, pek çok radyo ve TV programına katılması, 
belgesellere konuk olması, makaleler yazması ve New 
York Times en çok satanlar listesine giren “Physics 
of the Impossible” (2008) ve “Physics of the Future” 
(2011) adlı iki kitap... 2014’te ise “�e Future of the 
Mind” adlı kitabını çıkarttı.

Michio Kaku, kapitalizmin gelişimini açıklarken 
“Dalga Teorisi”nden yararlanıyor. İktisatçılar ve ik-
tisatla ilgilenenlerin yakından bildiği dalga teori-
sine göre, kapitalizm birbirini takip eden büyüme ve 
kriz aşamalarıyla gelişiyor. Pazarlama 3.0 kitabını 
okuyanlar “konjonktür dalgaları” teorisinden za-
man zaman söz ettiğimi hatırlayacaklardır. 2008 
kriziyle birlikte beşinci büyük dalganın dibine doğru 
gittiğimizi, altıncı dalganın yükseliş trendine ise 2018-
2020 arasında gireceğimizi kitapta dile getirmiştim. 
Bizim 40-60 yıllık dalgalarımız yerine Michio Kaku, 
başka bir grup iktisatçı gibi sistemin gelişimini 80-90 
yıllık üç büyük dalgayla açıklıyor.

Birinci dalga buhar gücü ve demiryollarının yarattığı 
zenginlikle ortaya çıkıyor. Ardından ikinci dalga ele-
ktrik ve otomobilin yarattığı çok daha büyük bir 
zenginlikle geliyor. Bu dalganın 1929’da çöküşünden 
sonra ise “ileri teknolojilerin” ortaya çıkmasıyla 
kapitalizm yeniden, bu kez üçüncü büyüme tren-
dine giriyor. Bu büyümenin yarattığı mali balonun 
2008’de patlamasıyla da tekrar kriz ortaya çıkıyor. 
Biz halihazırda bu krizin tam orta yerinde bulunu-
yoruz. Kaku, son dalgayı yaratan icatların, bilgisayar, 
lazer, uydu, iletişim ve internet teknolojileri olduğunu 
söylüyor. 2020 sonrasında ise kapitalizmin dördüncü 
dalgasını son on yılda geliştirilen teknolojilerin 
tetikleyeceğini düşünüyor.

Geleceğin Teknolojileri ve İş Modelleri

Peki, geleceğin teknolojileri hangi teknolojiler? Elbette 
bilgisayar ve iletişim teknolojileri zaten elde var bir... 
Diğerlerini ise biyoteknoloji, yapay zeka, nanoteknolo-
ji ve kuantum çağı olarak sayıyor Kaku. Bu aşamadan 
sonra, tıpkı müzik ve eğlence endüstrisi gibi tüm sek-
törlerin tek tek dijitalleşeceğini anlatıyor.

Peki, her sektörün “dijitalleşmesi” nasıl müm-
kün olacak? Yani müzik endüstrisinin, sinemanın, 
medyanın yaşadığı dijitalleşme süreci örneğin, ulaşım, 
eğitim, tıp, turizm gibi alanlara nasıl uyarlanacak?
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So, every industry, “digitalisation” How is it pos-
sible that? So the music industry, cinema, media 
inhabited digitization process such as transporta-
tion, education, medicine, how to adapt to areas 
such as tourism?

Michio Kaku’s it, “the growing power of the chip” 
might be able to easily say thanks. Intel co-founder 
of the Gordon Moore in 1965 put forward and he 
con�rmed all since “Moore’s Law” is based on one 
every 18 months (Moore a�erwards it goes to 24 
months) chips (in Turkish “chip” is also called, but 
nowadays so not used) power doubled. So nearly 
every 1.5-2 years of a processor, thus increasing 
power of computers doubles. However, with the 
recent change in the silicon-based processor tech-
nology it is expected to break this relationship. 
Kaku, computer chips, a�er 2020, that level will go 
down to the penny the price of processors and said 
it would make a huge revolution in the world.

Michio Kaku, it also in line with our forecast that 
the date of entry of capitalism into a new wave of 
growth in the post-2020 world, billions of chips 
will spread, considering the chip of that change ir-
reversibly another of our lifestyle. In this period, 
“the next era of silicon” or “quantum-based com-
puter age” is the name. According to Kaku com-
puters and the Internet everywhere and a�er 2020, 
there will be nowhere as well.

Michio Kaku bunun, “çiplerin artan gücü” sayesinde 
kolayca mümkün olabileceğini söylüyor. Intel’in 
kurucularından Gordon Moore’un 1965’te ortaya 
attığı ve o tarihten bu yana hep doğrulanan “Moore 
yasası”na göre her 18 ayda bir (Moore sonradan 
bunu 24 aya çıkarsa da) çiplerin (Türkçede “yonga” 
da denir, ama şimdilerde pek kullanılmıyor) gücü 
ikiye katlanıyor. Yani yaklaşık her 1,5-2 yılda bir 
işlemcilerin, dolayısıyla bilgisayarların gücü ikiye 
katlanıyor. Ancak silikon bazlı işlemci teknolo-
jisinin değişmesiyle yakın zamanda bu ilişkinin 
kopması bekleniyor. Kaku, 2020 sonrasında bilgi-
sayar yongalarının, yani işlemcilerin �yatının 
kuruş seviyesine kadar ineceğini ve bunun dünyada 
büyük bir devrim yaratacağını söylüyor.

Michio Kaku, bizim de tahminlerimiz 
doğrultusunda kapitalizmin yeni bir büyüme 
dalgasına gireceği tarih olan 2020 sonrasında, 
dünyaya milyarlarca çipin yayılacağını, bu çipler-
in yaşam biçimimizi bir daha geri dönülemeyecek 
şekilde değiştireceğini düşünüyor. Bu döneme de 
“silikon ertesi çağ” veya “kuantum bazlı bilgisayar 
çağı” adını veriyor. Kaku’ya göre bilgisayar ve inter-
net 2020 sonrasında hem her yerde, hem de hiçbir 
yerde olacak.

“Her yerde ve hiçbir yerde olmak” şu anlama geli-
yor; Elektrik de bir zamanlar her yerde bulunma-
yan, belirli durumlarda kullanılabilen çok özel bir 
şeydi. Oysa şimdi elektrik hayatımızın her yerinde 
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var, ama biz çevremizde olduğunu hissetmiyoruz 
bile. Ta ki kesilene kadar... İşte gelecekte internet ve 
bilgisayar da, aynı bugünkü elektrik enerjisi gibi, 
hayatımızın tam içinde olacak, ama biz onu asla 
hissetmeyeceğiz, ta ki kesilene kadar...

Peki, internet ve bilgisayarın bu denli bizi sarıp 
sarmalaması hayatımızda neyi değiştirecek, iş 
yapma biçimimiz nasıl olacak? Şimdi, Kaku’nun 
fütürist kimliğiyle anlattıklarından örneklere bir 
göz atalım...

Halihazırda “Google glass” örneğinde gördüğümüz 
internet gözlükleri sayesinde “Augmented real-
ity” yani “Artırılmış/zenginleştirilmiş gerçek-
lik” uygulamaları hayatımızın bir parçası haline 
gelecek. “Gerçekliğin üzerine sınırsız sanal bilgi 
bindirilmesi” olarak tarif edebileceğimiz sanal ger-
çeklik uygulamaları yalnızca internet gözlükleriyle 
sınırlı kalmayacak. Bilgisayar o denli küçülecek ve 
esnek hale gelecek ki, gözlük takmak istemeyenler 
aynı olanağa dijital kontakt lenslerle erişecek. Peki, 
bu gözlükler ve lensler ne yapacak veya bunlarla ne 
yapılacak?

Her şeyden önce internet artık gözlüklerimizde ve 
lenslerimizde olacak. Örüntü tanıma teknolojisi 
sayesinde gözlüklerimiz yüzleri tanıyacak, tanıdığı 
yüzlerin kimlik bilgisini, Facebook veya Linkedin 
hesaplarından alıp gözümüzün önüne getirebilecek. 
Yurtdışında isek veya bir yabancıyla konuşuyorsak, 
dinliyorsak konuşma kendi dilimizde altyazı 
olarak gözümüzün önünden geçecek. Michio Kaku, 
ses çözümleme ve anında çeviri yazılımlarıyla 
Çince’den İngilizce’ye artık mükemmel çevir-
iler yapılabildiğini söylüyor. Kaku’nun öngörüleri 

“To be everywhere and nowhere” it means that; 
No electricity anywhere once, was something very 
special that can be used in certain situations. But 
now all over our electrical life, but we do not even 
feel that in our environment. Until, that is until 
the cut ... �at’s the future of internet and com-
puter, just like today’s electricity, it will be com-
plete in our lives, but we will never feel it, until  
interrupted.

Well, so much of the internet and the computer 
will change our lives to what surrounds us, how 
will our way of doing business? Now, let’s look at 
the example they told the identity of the Kakum 
futurist ...

Currently, the “Google Glass” eyewear thanks to 
the internet we saw in the case of “Augmented re-
ality” that “increased / augmented reality” appli-
cations will become part of our lives. “�e overlay 
virtual information on top of reality limitless” vir-
tual reality applications will not only be limited to 
the Internet can be described as glasses. Computer 
and �exible so that it will shrink in the future that 
do not want to wear glasses for the same oppor-
tunities to access digital contact lenses. So, what 
to do or how to do these glasses and lenses with 
them?

First of all, the internet will no longer be our glass-
es and our lens. �rough our glasses pattern rec-
ognition technology to recognize faces, the famil-
iar face of identity, to take account of Facebook or 
LinkedIn can bring into our eyes. If we are talking 
to a stranger abroad or if we are, listening to pass 
before our eyes as we speak our own language sub-
titles. Michio Kaku, now the Chinese with simul-
taneous translation and audio analysis so�ware 
tells English translations can be done perfectly. 
�e same technology alongside the Kaku predicts 
will reach users as voice, I think. So a number of 
voice as the use of augmented reality applications 
like voice simultaneous translation applications 
will become widespread.

Glasses and contact lenses as well as to view the 
�les, edit �les, will also be used for tasks such as 
product and price search. So when we go shop-
ping, price comparison and product comparison 
features will always be in front of our eyes. So in 
short, through this technology, we will be like ev-
ery one of us a permanent team information right 
in front of a passing terminator. People’s jobs, hob-



ARTICLE

yanında aynı teknolojinin kullanıcılara sesli olarak 
da ulaşacağını düşünüyorum. Yani tıpkı sesli simul-
tane çeviri uygulamaları gibi bir takım artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının sesli olarak kullanımı da 
yaygınlaşacaktır.

Gözlük ve lensler aynı zamanda dosya görüntü-
lemek, dosya düzenlemek, ürün ve �yat arama gibi 
işlerde de kullanılacak. Yani alışverişe çıktığımızda, 
karşılaştırmalı �yatlar ve karşılaştırılmış ürün özel-
likleri hep gözümüzün önünde olacak. Yani kısacası 
bu teknoloji sayesinde, her birimiz gözünün önün-
den sürekli bir takım bilgiler geçen birer terminatör 
gibi olacağız. İnsanların işlerini, hobilerini, ilişki 
durumlarını anında öğrenirken, yolda bizi bekleyen 
tehlikeleri, çevremizdeki arkadaşları, hatta nesne-
lerin arkasını görebileceğiz.

Görüntü teknolojisindeki bir diğer önemli ilerleme de 
gözlük yardımı olmadan üç boyutlu görüntü yaratma 
teknolojisi olacak. Bu sayede mimarlar tasarladıkları 
yapıları daha inşa edilmeden, turistler bir kente git-
meden bire bir üç boyutlu olarak görebilecek.

Görüntüleme teknolojisindeki bir diğer değişim 
de her yeri birer akıllı iletişim mecrası haline ge-
tirecek olan esnek ekranlar olacak. Esnek ekranlı 
cep telefonları, kağıt kadar ince ve ucuz bilgi-
sayarlar hayatımızın bir parçası haline gelecek. Bu 
sayede duvar kağıtlarımız ihtiyacımız olduğunda 
bizle konuşacak. Ne mi konuşacak? Bedeniniz-
deki verileri anında alabilecek robo-doktorlar 
sağlık durumunuzu izleyecekler ve örneğin duvar 
kağıdınızdan sizle konuşup sağlığınızla ilgili tavsi-
yelerde bulunacaklar.

Michio Kaku, bu uygulamaların sağlık 
harcamalarında ciddi bir düşüş sağlayabileceğini 
söylüyor. Buna benzer şekilde, istediğiniz özel 
öğretmenler, sanal eğlence, üç boyutlu oyunlar ve 
şu anda tahmin edemediğimiz birçok uygulama, 
evinizin ve o�sinizin duvarlarında olacak. Bilgi-
sayar ve ekranların kağıt kadar incelip ucuzlaması, 
hayatımıza kağıt gibi kullanılıp atılabilen 
bilgisayarları sokacak.

Bugün medya, müzik ve yayıncılığın dijitalleşmesi 
gibi, ilerleyen yıllarda eğitim, sağlık, ulaşım ve perak-
ende sektörleri de hızla dijitalleşecek. Örneğin otomo-
biller yapay zeka ve uydu teknolojisi sayesinde artık 
kendi kendilerine gidebilecek. Böylece tra�k kazaları 
ve tra�k sıkışıklığı büyük ölçüde sona erecek.

Kaku’nun önemli öngörülerinden biri de pera-
kende sektöründe kitlesel üretimden “Kitlesel 

bies, relationship status while learning on the fly, 
on the road in danger awaiting us, around us, 
friends, or even be able to see the back of the 
object.

Another important aid without glasses display 
technology advances in technology will create a 
three-dimensional image. �us the construction 
of more structures were designed by the architects, 
tourists can be seen as a three-dimensional with-
out going to a city.

Another change everywhere in imaging techno-
logy will be a �exible screen that will make smart 
communication medium. Flexible screen mobile 
phone, the paper was so thin and cheap computers 
will become part of our lives. �us, to talk to us 
when we need our wallpapers. What to talk about? 
Your body will follow your data robo-doctors to 
receive immediate medical condition and make 
recommendations to talk to you about your health, 
such as your wallpaper.

Michio Kaku says these practices in health spend-
ing can provide a serious decline. Similarly, you 
may wish to tutor, virtual entertainment, three-
dimensional games and many applications we can 
not currently estimate will be in your home and in 
your o�ce wall. And so paper thin and cheapening 
of computer screen, such as disposable paper used 
and will put computers in our lives.

Today, the media, music and publishing, such as 
digitalisation of education in the coming years, 
health care, transportation and retail industries 
will rapidly digitalized. For example, cars thanks to 
arti�cial intelligence and satellite technology can 
now go on their own. �us, tra�c accidents and 
tra�c jams will end up greatly.
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kişiselleştirme”ye geçilmesi. Perakendede gidişatın 
bu yönde olduğunu, önceki yıllarda paylaştığımız 
trend raporlarından gayet iyi biliyoruz. “Mass cus-
tomization” tam olarak gerçekleştiğinde belki üre-
tim �resi ve fazla üretimden kaynaklanan kirliliğin 
de önüne geçebilecek. Çünkü bu yapılabildiğinde, 
üretilen her şey müşterinin istediği gibi olacak, 
müşteriye uymayan hiç bir şey üretilmeyecek.

Görüntüleme teknolojisinin neredeyse nano boyut-
lara inmesi, sağlık alanında da önemli gelişmelere 
neden olacak. Küçük hap kameralar sayesinde 
bugün oldukça zahmetli olan birçok işlem son de-
rece kolaylaşacak. Akıllı tuvaletler ve akıllı DNA 
cipleri sizi sürekli DNA taramasından geçirerek, 
kanser gibi hastalıkların oluşmasından on yıl önce 
sizi uyaracak.

Peki, bütün bu gelişmeler karşısında girişimcilerin 
ne yapması gerekiyor? Michio Kaku, değişime diren-
meme ve değişimden faydalanma çağrısı yapıyor. 
Rekabetin artacağı, müşterinin daha fazla bilgi ve 
veri işleme olanağının olduğu, yani bugünkün-
den daha fazla kral olduğu günler bizi bekliyor. 
Bu ortamda hayatta kalabilmek için de markaya 
ve konumlamaya daha fazla odaklanmak ge-
rekiyor. Bunun yanında pazarlamanın da veri 
madenciliğine ve büyük veri işlemeye de önemli bir 
kaynak ayırması gerekiyor.

One of the key insights from the mass production 
of Kaku in the retail sector “Mass personalization” 
transition to eat. �e trend in retail is in this di-
rection, we know perfectly well that we share the 
trends reported in previous years. “Mass custom-
ization” is fully realized maybe that could prevent 
the production of waste and pollution from excess 
production. Because of this it can be done, every-
thing will be produced as requested by the cus-
tomer, the customer will be produced something 
did not �t.

Almost down to the nano-scale imaging techno-
logy, it will lead to signi�cant improvements in the 
health �eld. Many thanks to extremely small pill 
cameras will facilitate the process which is quite 
troublesome today. Smart toilets and smart DNA 
chips passing you from constantly scanning the 
DNA, the occurrence of diseases such as cancer 
will warn you ten years ago.

So, what are you supposed to make of all entrepre-
neurs in the face of these developments? Michio 
Kaku, making changes to resist calls to and ben-
e�t from change. Competition will increase the 
customer’s information and data processing abil-
ity that is, so that the more days waiting for us at 
the present king. To survive in this environment 
also needs to focus more on brand and position-
ing requirement. �is marketing data mining and 
resource allocation also needs an important addi-
tion to the large data processing. Kaynak / Source: www.icerik fabrikasi.com



In 1968 an article in the New York Times or jet 
�ight bag was introduced to a wide audience will 
be traveling by motorized backpack. Newspapers 

wrote in a short time people will �y for miles. �e 
2000s arrived. �e �nal point I wanted to learn about 
it for we see people �oating in the middle. �ere are 
two companies that produce jets powered backpack. 
�e �rst Mexico from Technologie Aeroespecial 
Mexicana (TAM) is a small initiative. FULL prepar-
ing the products upon customer request. 250 thou-
sand dollars sold in their stores already tag that tells 
why. But let’s look good by. Flight and maintenance 
training have been included in these prices. Hydro-
gen peroxide can give employees the rocket �ight 
time of 30 seconds with a full tank. Jetpack tam` rival 
American International. �ese carriers using similar 
technology have removed the H202 legal product. 
H202, 3 seconds better once the TEM model can stay 
in the air 33 seconds. So you can go home until the 
market but you have to walk back home with bags in 
hand. Meanwhile, I would like to say that this tool 
is 60 kilograms. We should not eat the right, in fact 
personal jet engines have long been used by astro-
nauts. Sandra Bullock’s Oscar-winning 7 for details 
“Gravity” I recommend you watch the �lm. You can 
�nd plenty of space and a full ride jet engine.

New York Times gazetesinde 1968 yılında 
yayımlanan bir makalede uçuş çantası 
veya jet motorlu sırt çantası ile seyahat 

edileceği geniş kitlelere duyurulmuştu. Gazete 
kısa zamanda insanların kilometrelerce uçacağını 
yazıyordu. 2000’li yıllar geldi. Ortada uçuşan in-
sanlar görmediğimiz için bu konuda gelinen son 
noktayı öğrenmek istedim. Jet motorlu sırt çantası 
üreten iki �rma var. İlki Meksika’dan, Technolo-
gia Aeroespecial Mexicana (TAM) adlı küçük bir 
girişim. TAM ürünlerini müşteri isteği üzerine 
hazırlıyor. 250 Bin dolarlık etiketi neden bunların 
marketlerde satılmadığını zaten anlatıyor. Ancak 
iyi tarafından bakalım. Bu �yata uçuş ve bakım 
eğitimleri dahil edilmiş. Hidrojen peroksit ile 
çalışan bu roket tam depo ile 30 saniye uçuş suresi 
verebiliyor. TAM`in rakibi Amerikan Jetpack In-
ternational. Bu �rma da benzer bir teknoloji kul-
lanarak H202 adli ürünü çıkarmış. H202, TEM’in 
modelinden 3 saniye daha iyi bir zamanla, 33 
saniye havada kalabiliyor. Yani evden markete 
kadar gidebiliyorsunuz ama elinizde poşetlerle eve 
yürüyerek dönmek zorundasınız. Bu arada bu ale-
tin 60 kilo olduğunu da söylemek isterim. Hakkını 
yemeyelim, aslında kişisel jet motorları astronotlar 
tarafından uzun süredir kullanılıyor. Detaylar için 
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21st century expectations were too 
high. According to the prophecy 
technology, our �ying cars, robot 
makes all of our work at home, it 
would be our big meal contain-

ing diet pills. None of it was true. 
For now, we will handle with the        

Internet and mobile phones.

21. yüzyıl için beklenti çok        
yüksekti. Teknoloji kehanetlerine 

göre, uçan arabalarımız, evde 
her işi yapan robotlarımız, koca 

öğünü içeren beslenme haplarımız 
olacaktı. Hiçbiri gerçekleşmedi. 
Şimdilik internet ve cep telefonu 

ile idare edeceğiz.

gelemeyen
Gelecek

Metin SALT

Future 
can not come
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Sandra Bullock’un 7 Oscar ödüllü “Yerçekimi” adlı 
�lmini seyretmenizi tavsiye ederim. Tam kapsamlı 
bir uzay yolculuğu ve bol jet motoru görebilirsiniz.

Roketler ve Jetler

1960’lı yıllarda roket ve jetlerin kullanımı ile ilgili 
o kadar çok senaryo yazılıyordu ki Amerikan Posta 
Servisi (US Postal Service) bile havaya girdi. 8 Haz-
iran 1959’da Amerikan Posta Servisi içinde 3000 
tane mektup taşıyan bir güdümlü roket fırlattı. 

Rockets and Jets

Relating to the use of the rocket and jet 1960 were 
written so many scenarios that United States Postal 
Service (US Postal Service) even came up. June 8, 
1959, he threw a guided rocket carrying 3,000 let-
ters in the US Postal Service. Do not think I’m jok-
ing. �e president Eisenhower, who wrote a letter 
in which the road a�er a rocket landed in Florida` 
600 miles. All the letters were intact. �rough the 
success of the American press Postal Service de-
clared the country. �e head of the institution 
Summer�eld “will be the new favorite of the rocket 
mail service technology, the month in which this 
technology in the future, but people could not send 
the letter and box transport is very safe”, he says. 
But I guess it did not go fast output from electronic 
mail rockets and even a crazy venture beyond the 
transport plane today.

Jets and to mind when you talk about the future of 
the old year memorable cartoon Jetsons (�e Jet-
sons) is coming. Jetsons 20 years ago, how would 
he portrays the life of ordinary people today. 8 am 
to 5 parts Jetsons father George was an ordinary 
employee. Be shaved by developing robots that 
are not ordinary morning, preparing breakfast in 
one second, instead of �ying to go to work by car, 
and an elevator vacuum (numatik) was using the 
tubes. None of this has not happened yet, but at the 
beginning of 2000 �e technologies that are do-
ing their utmost. In particular, numerous attempts 
were made to perform the �ying car George’s. Of 
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these, my favorite “Convaircar”. Convaircar is to �y 
in luxury Cadillac would promise ring. �eodore 
Hall and Henry Dreyfuss, have spent hundreds of 
thousands of dollars and countless sleepless nights 
for this initiative. Dreyfuss, telephones for Bell, 
John Deere tractor, Honeywell thermostat, and it 
was a well-known designer who has designed for 
Polaroid cameras. �is successful and talented 
people, and despite all the money pouring convairc 
crashed to the ground like the idea of   their own. In 
one experiment began falling in November 1947 is 
Convaircar has lost credibility in the eyes of soci-
ety. Despite the commercial success of new proto-
types it has now been dreaming instead of falling. 
A�er the end of the car was attempting to many 
entrepreneurs. Were dozens of patents in this re-
gard. However, despite the expiry of the validity 
of patents in the middle it was still accepted, not 
a successful product. Bike riding is objectionable, 
even today, they created their own apocalyptic take 
the car license, the �ying monster version of the 
path is worth rush of thought about.

Eating Pills

Jet-powered backpack, �ying car, rocket mail say-
ing let’s not forget the realization of the remain-
ing issues other than technology prophecy �y. For 
example, eating pills. She takes a pill aspirin-sized 
putting into a dish her husband. A second chicken 

Şaka yaptığımı zannetmeyin. Dönemin başkanı 
Eisenhower’ın da yazdığı bir mektubu taşıyan 
roket 600 mil yol aldıktan sonra Florida`da 
yere indi. Mektupların hepsi sağlamdı. Ameri-
kan Posta Servisi basın aracılığı ile başarısını 
ülkeye ilan etti. Kurumun başkanı Summerfield 
“Roket teknolojisinin posta servisinin yeni göz-
desi olacağını, aya insan gönderemediklerini 
ancak mektup ve kutu taşımacılığın geleceğinde 
bu teknolojiye çok güvendiği” söylüyordu. An-
cak sanırım elektronik posta roketlerden hızlı 
çıktı ve bu çılgın girişim günümüzde bile uçakla 
taşımacılığın ötesine geçmedi. 

Jetler ve geleceğe dair konusunca insanın aklına eski 
yılların unutulmaz çizgi �lmi Jetgiller (Jetsons) geli-
yor. Jetgiller 20 yıl önce, bugünkü sade vatandaşın 
yaşamının nasıl olacağı canlandırıyordu. Baba 
Jetgil George sabah 8 aksam 5 çalışan sıradan 
biriydi. Sıradan olmayan sabah kalkınca robotlar 
tarafından traş edilmesi, kahvaltısının bir saniyede 
hazırlanması, uçan arabası ile işe gitmesi ve asansör 
yerine vakumlu (numatik) tüpleri kullanmasıydı .

Bunların hiçbiri 2000’lerin başında henüz 
gerçekleşmedi ancak teknoloji üretenler elinden 
geleni yapıyor. Özellikle George`in uçan arabasını 
gerçekleştirmek için sayısız denemeler yapıldı. 
Bunların içinde benim favorim ConvAirCar`dir. 
ConvAirCar halka Cadillac lüksünde uçmayı söz 
veriyordu. �edore Hall ve Henry Dreyfuss bu 
girişim için yüzbinlerce dolar ve sayısız uykusuz 
geceler harcadılar. Dreyfuss, Bell için telefonlar, 
John Deere için traktör, Honeywell için termostat 
ve Polaroid için fotoğraf makinesi tasarlamış çok 
tanınan bir tasarımcıydı. Bu başarılı ve yetenekli 
insanlara ve dökülen onca paraya rağmen Con-
vAirCar �kri kendi gibi yere çakıldı. Kaşım 1947`de 
başlayan denemelerden birinde düşen ConvAirCar 
toplum gözünde güvenilirliğini kaybetti. Düşenin 
yerine yeni prototipler yapılmasına rağmen ti-
cari başarı artık hayal olmuştu. Bundan sonra da 
uçan arabayı deneyen birçok girişimci oldu. Bu 
konuda onlarca patent alındı. Ancak patentlerin 
geçerlilik süresinin dolmasına rağmen ortada 
hala kabul görmüş, başarılı bir ürün yok. Bisiklet 
sürmesi bile sakıncalı olanların, araç ehliyeti alıp 
kendi kıyametlerini yarattıkları günümüzde, yol 
canavarlarının uçan versiyonlarını düşündükçe 
acele etmemekte yarar var...
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Yemek Hapları

Çok uçtuk. Jet motorlu sırt çantası, uçan araba, 
posta roketi derken uçmak dışında kalan konu-
lardaki gerçekleşmeyen teknoloji kehanetlerini 
unutmayalım. Örneğin yemek hapları. Aspirin 
büyüklüğünde bir hapı alıp koca bir tabağın içine 
koyuyorsunuz. Mikrodalga fırına benzeyen bir 
alet içinde bir saniyede tavuk, pilav, sebze tam bir 
yemek oluyor. Sanırım üniversite gençliği için bir 
devrim olurdu ama olmadı. Tamam, belki bu bi-
raz abartılı bir tahmindi, o zaman bir tek hap ile 
tüm günlük gıdamızı ihtiyacını karşılama sözüne 
ne oldu? Aslına bakarsanız Pennsylvania Üniversi-
tesi Besin Bilimi Profesörü Manfred Kroger`e göre 
bu teorik olarak mümkün. Kroger`a göre vitamin 
ve mineral hapları bu yönde atılmış adımlar. An-
cak yetişkin bir insanın günde 2000 kalori almaşı 
gerektiği için, tüm günün besinini karşılayacak bir 
hap bugünün teknoloji ile yarım kilo ağırlığında 
oluyor. Hiç yoktan iyidir. 

Amerikan ordusu 2025 yılında cephede savaşan 
askerlerin ihtiyacı olan tüm besinleri yanlarında 
hap olarak taşımaları üzerine planlarını açıkladı. 
Kroger`a göre haplarla beslenmenin başka faydaları 
da var. Haplar steril olduğu için mikrop ve bakteri 
içermiyor. Ancak bu teknolojik yeme alışkanlığının 
halk tarafından benimsenmesi kolay olmayacak. 
Buna yönelik kaygıların başında yeni gelişmelerin 
bazen büyük yanılgılar içermesi geliyor. Bu konuda 
aklıma gelen ilk örnek ülkemizde de çok konuşulan 
asbest olmuştu. İnsan sağlığına çok zararlı mikro 
�berler içeren asbest ilk çıktığında bir teknoloji mu-
cizesi olarak tanıtılmıştı. Asbest, iç ve dış mekanlar-

in a device similar to a microwave oven, rice, veg-
etables becomes a full meal. I think college would 
be a revolution for the youth but did not. Okay, 
maybe it was a bit exaggerated estimate, then what 
happened to the promise to meet the needs of all 
our daily food with a single pill? In fact, the Uni-
versity of Pennsylvania Professor of Food Science 
by Manfred Kroger` this is theoretically possible. 
Vitamin and mineral supplements by Kroger` 
steps taken in this direction. However, as an adult 
alternation need 2,000 calories per day, a pill a day 
to meet all the food going on half a kilo of weight 
with today’s technology. It is better than nothing.

�e US military announced plans in 2025 on the 
transport of all nutrients in the pill as needed by 
the soldiers �ghting at the front. According to the 
diet with pills Kroger` �ere are other bene�ts. �e 
pills are sterile because it does not contain germs 
and bacteria. However, the adoption by the people 
of this technological eating habits will not be easy. 
In the beginning of concern for the new develop-
ments coming sometimes contain large errors. Our 
�rst example of countries that came to mind in this 
regard had been much talked asbestos. When it �rst 
came out containing asbestos are very harmful to 
human health, micro-�ber technology was intro-
duced as a miracle. Asbestos, could be used both 
indoors and outdoors. Times did not wear. But that 
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was the only real thing comes along you have to 
clean the asbestos furnished everywhere. Many of 
these technologies on human health and adventure 
that cost is not the only example. Radium tablets 
is not known at the time of the e�ect of radiation 
on human health was marketed as a miracle. Even 
in the �eld of advertising of these tablets we were 
told it would bene�t from radiation of healthy or-
gans and tissues each. In fact, the cells were un-
dergoing every organ and tissue deterioration due 
to radiation. �ese examples, and so makes people 
skeptical about their health. Not to agree. �e op-
tions in this regard are not astronauts. Everything 
in this profession as well as foods prepared with 
special technology. Gravity environment, the chal-
lenges of table-top equipment covered with edible 
gelatin cubes that people’s food choices and limit-
ing foods with support pills. �is secretly put meat 
on the sandwich stand the diet was �rst astronaut 
John W. Young 1965`t spacecra�. �is has initiated 
a parliamentary investigation and Young became 
the �rst astronaut to space warning about it.

da kullanılabiliyordu. Zamanla aşınmıyordu. An-
cak gerçek ortaya çıkınca zor olan tek şey her yere 
döşenmiş olan asbestin temizlenmesi oldu. Birçok 
insanın sağlığına mal olan bu teknoloji macerası 
tek örnek de değil. Radyasyonun insan üzerindeki 
etkisinin bilinmediği dönemde Radyum tabletleri 
sağlık mucizesi olarak pazarlandı. Hatta reklam-
larda bu tableti alanların her bir organı ve dokusu-
nun sağlıklı radyasyondan faydalanacağı söylendi. 
Aslında her organ ve doku radyasyon nedeniyle 
hücre bozulmasına uğruyordu. Bu örnekler ve ben-
zeri insanları sağlık konusunda kuşkucu yapıyor. 
Katılmamak elde değil. Bu konuda seçeneği ol-
mayanlar ise astronotlar. Bu meslekte her şey gibi 
yiyecekler de özel teknoloji ile hazırlanıyor. Yer-
çekimsiz ortamda masa donatmanın zorlukları 
bu insanların yemek seçimlerini üstü yenilebilir 
jelatinle kaplı besin küpleri ve destek hapları ile 
sınırlıyor. Bu beslenme düzenine dayanamayan 

ilk astronot 1965`te uzay aracına gi-
zlice etli sandviç sokan John W. 

Young oldu. Bu durum bir 
meclis araştırması 

başlattı ve Young 
bu konuda 

uyarı alan ilk     
a s t r o n o t 

oldu. 
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Robots

�e robot could not talk about any article vision-
ary for the future. Numerous scenarios on how 
to do all of our business in 2000 �e house of ro-
bots written. Similar to the one I saw in my store 
product called Roomba robotic vacuum cleaner is 
cleaning himself wandering the house. �e home 
Roomba from falling down stairs without hitting 
the walls of the park itself is going to sweep even 
when the job is �nished and begins to charge it-
self. Still not sold the television watching a robot 
brings tea but this is not considered bad.

I see this look at renewing con�dence in the tech-
nology, then of what bene�t will not come about. 
If you determine that a�ect overall mobile phone 
or internet social life in your pocket does not o�er 
you a good example of human DNA map, and this 
information can be removed without the disease 
in the light and consider taking precautions now 
can be done.

To show the other side of the coin, work with the 
DEC computer company to make the head of Ken 
Olson I want to �nish with the estimates made in 
1977 “Shall be no valid reason for ordinary people 
to take home computer.”

Robotlar

Robotlardan bahsetmeyen hiçbir yazı gelecek 
açısından vizyoner olamazdı. 2000`de robotların 
evde bütün işlerimizi nasıl yapacağı üzerine sayısız 
senaryolar yazıldı. Benim marketlerde gördüğüm 
tek robota benzeyen ürün Roomba adlı kendi ken-
dine evi dolaşıp temizleyen süpürgedir. Roomba 
duvarlara çarpmadan merdivenden düşmeden 
evi süpürüyor hatta işi bittiğinde kendi kendine 
gidip park ediyor ve kendini şarj etmeye başlıyor. 
Hala televizyon seyrederken çayı getiren bir robot 
satılmıyor ama bu da fena sayılmaz.

Gelemeyen gelecek ile ilgili bu okuduklarınızdan 
sonra teknolojiye olan güveni tazelemekte yarar 
görüyorum. Eğer cebinizdeki cep telefonu veya sos-
yal yaşamı tümden etkileyen internet size iyi bir 
örnek sunmuyorsa insanların DNA haritasının 
çıkarılabildiğini ve bu bilgiler ışığı altında 
hastalıkları olmadan belirlemenin ve önlem almanın 
artık yapılabildiğini düşünün. 

Madalyonun diğer yüzünü göstermek için, işi 
bilgisayar yapmak olan DEC �rmasının başı Ken 
Olson`ın 1977`de yaptığı tahmin ile bitirmek is-
tiyorum ‘Sıradan insanların evlerine bilgisayar 
almalarının geçerli hiçbir nedeni olmayacaktır.”

Kaynak / Source: www.icerik fabrikasi.com



Nowadays, the e�ects of digitali-
zation are increasingly felt in all 
areas of life. Subjects such as the 
impact of digital technologies on 
the job market, ways of ensuring 
growth with new technologies, 
political and economic frame-
work needed for the digital fu-

ture are discussed throughout the 
world. �e tips for preparing all 
sectors, from sports to art, from 
fashion to architecture, to a digi-

talized world are talked about. 

Gökhan ÖĞÜT / Vodafone Turkey

Günümüzde dijitalleşme, yaşamın 
her alanında etkisini artırarak 

hissettiriyor. Tüm dünyada, dijital 
teknolojilerin iş piyasalarına et-

kisi, yeni teknolojilerle büyümeyi 
sağlamanın yolları, dijital 

gelecek için ihtiyaç duyulan si-
yasi ve ekonomik çerçeve gibi 
konular tartışılıyor. Spordan 
sanata, modadan mimariye, 
her alanda dijitalleşmiş bir 

dünyaya hazırlanmanın ipuçları 
konuşuluyor. 

Especially in the last 20 years, we are start-
ing to see that both stationary and mobile 
broadband technologies are taking a larger 

place in our lives every day with transition from 
dial-up to broadband. �e mobile broadband in 
particular, is becoming the basic element, which 
determines digitalization trend by providing the 
availability of real-time data from anywhere, any-
time. As more people are acquainted in the Inter-
net, the time spent on the Internet is increasing. 
Today, 3 billion people are “online” in our world 
and it is almost impossible to think of a life without 
mobile phones. 

Digitalization, the new truth of  life

Digitalization does not meet our needs of individ-
ual communication only. Digital technologies are 
used to provide innovative services all sectors from 
banking to health care, logistics to production, 
retail to shipping, increase speed, facilitate proce-
dures, reaching new people and regions, creating 

Özellikle son 20 yılda çevirmeli bağlantıdan 
genişbanda geçişle birlikte, hem sabit 
hem de mobil genişbant teknolojilerinin 

yaşamımızda her geçen gün daha büyük yer 
tutmaya başladığını görüyoruz. Özellikle mo-
bil genişbant, verinin her an her yerden gerçek 
zamanlı erişilebilirliğini sağlayarak dijitalleşme 
trendini belirleyen temel unsur haline geliyor. Her 
gün daha fazla kişi internetle tanışırken, internette 
geçirilen zaman da artıyor. Bugün 3 milyar insanın 
“çevrimiçi” olduğu dünyamızda, cep telefonsuz bir 
yaşam düşünmek neredeyse imkânsız. 

Dijitalleşme, yaşamın yeni gerçeği

Dijitalleşme, sadece bireysel haberleşme 
ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmıyor. Dijital 
teknolojiler, bankacılıktan sağlık hizmetlerine, 
lojistikten üretime, perakendeden nakliyeye ka-
dar her alanda yenilikçi hizmetler sunmak, hızı 
artırmak, süreçleri kolaylaştırmak, yeni insan-
lara ve coğrafyalara ulaşmak, yeni gelir fırsatları 



new income opportunities, and they are 
becoming the locomotive of economic 
growth through increased productivity.  
For example, thousands of our farm-
ers, who never used technology in their 
lives before, can can irrigate their � elds 
from their homes, protect their harvest 
by learning about changing weather 
conditions in real-time, and meet with 
buyers around the world via Internet 
without the need for any intermediaries. 
With digitalization, our women can eas-
ily participate in economic life as well. 
In Anatolia today, thousands of our 
women market their hand made prod-
ucts all around Turkey through digital 
platforms, and open up new revenue 
streams for both themselves and other 
women in their villages. As a result, 
digitalization is becoming the new real-
ity of our lives at a dizzying pace, and 
rede� ning our living standards, habits 
and ways of doing business. � e digita-
lization we encounter today “frequently 
in most places”, will be with us “at every 
point, in every second” in the future.

Digitalization will shape the future

As Vodafone, we see the future in digi-
talization. Digitalization will be a de-
termining factor in tomorrow’s world 
with its innovative and transforming 
power.  � roughout the world, we aim 
to digitalize individuals and institutions 
with the power of mobile and � xed com-
munications technologies. Today, our 
group is making signi� cant investments 
for digitalization 450 million people and 
20 million businesses worldwide. We be-
lieve that digitalization is one of the pre-
conditions for economic prosperity and 
development in Turkey. In this respect, 
We announced the Digital Transforma-
tion Movement in November 2013 with 
the aim to lead the digital future of our 

yaratmak için kullanılıyor; sağladığı 
verimlilik artışıyla ekonomik büyü-
menin lokomoti�  oluyor. Örneğin, bugün 
Türkiye’de hayatında daha önce hiç 
teknoloji kullanmamış binlerce çi� çimiz 
tarlasını evinden sulayabiliyor, değişen 
hava koşullarını gerçek zamanlı öğrenip 
hasadını koruyabiliyor ve aracılara gerek 
kalmadan hasadını internet üzerinden 
dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla 
buluşturabiliyor. Dijitalleşme sayesinde 
kadınlarımız da ekonomik hayata ko-
layca katılabiliyor. Bugün Anadolu’da 

binlerce kadınımız, el emeği ürünlerini 
dijital platformlardan Türkiye’nin her 
noktasına pazarlayarak hem kendileri 
hem de köylerindeki diğer kadınlar için 
yeni gelir kapıları açabiliyor. Sonuç 
olarak dijitalleşme, baş döndürücü bir 
hızla, yaşamımızın yeni gerçeği haline 
geliyor; yaşam standartlarımızı, iş yapış 
şekillerimizi ve alışkanlıklarımızı yeniden 
tanımlıyor. Bugün “Pek çok yerde sık sık” 
karşımıza çıkan dijitalleşme, yarın “Her 
noktada her saniye” bizimle olacak.  



country. In the �rst year of this movement, which 
we initiated to inspire everyone for a better future 
of Turkey with the world’s most advanced broad-
band technologies, we introduced digitalization to 
more than 5 million people with mobile broadband 
investments, while we reached 770 thousand com-
panies with the “I am ready for tomorrow” pro-
gram, which we prepared to establish the digital 
map of our country.

We are starting the digitalization dialog

We think it is important to talk about the future 
today. In this scope, our Group realized the discus-
sions of Europe’s digitalization needs with a confer-
ence held in Berlin on December 2014, which was 
participated by German Chancellor Angela Merkel. 
A while later, the European Commission took action 
and started to create a road map for the “Digitaliza-
tion of Europe”. �us, we organized the Vodafone 
Digital Transformation Summit for the �rst time 
this year on last May with the aim of carrying this 
“international dialog platform” approach to Turkey, 
and initiating the digitalization dialog in Turkey. 

�e 2015 Vodafone Digital Transformation Sum-
mit, which brought the leading names of the digital 
world together for the �rst time with the “Welcome 
to Tomorrow” theme, carried the digital world of the 
future to our time. During the summit, which we 
conducted with participation of more than 3 thou-
sand people in Haliç Congress Center, 18 domestic 

Geleceği dijitalleşme şekillendirecek

Şirket olarak geleceği, dijitalleşmede görüy-
oruz. Dijitalleşmenin, yenilikçi ve dönüştürücü 
gücüyle, geleceğin dünyasında belirleyici olacağına 
inanıyoruz. Dünya genelinde birey ve kurumların 
mobil ve sabit iletişim teknolojilerinin gücüyle 
dijitalleşmesini hede�iyoruz. Grubumuz, bugün, 
dünya çapında 450 milyon bireyin ve 20 milyon 
işletmenin dijitalleşmesi için önemli yatırımlar 
yapıyor. Türkiye’de de ekonomik refah ve 
kalkınmanın ön şartlarından birinin dijitalleşme 
olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin 
dijital geleceğine öncülük etmek hede�yle Kasım 
2013’te Dijital Dönüşüm Hareketi’ni ilan et-
tik. Dünyanın en ileri genişbant teknolojileriyle 
Türkiye’de herkese daha iyi bir gelecek için il-
ham vermek üzere başlattığımız bu hareketin 
ilk yılında yaptığımız sabit ve mobil genişbant 
yatırımlarıyla bir yandan 5 milyonu aşkın bi-
reyi dijitalleşmeyle tanıştırırken, bir yandan da 
ülkemizin dijital haritasını çıkarmak amacıyla 
hazırladığımız “Yarına Hazırım” programıyla 770 
bin şirkete ulaştık.

Dijitalleşme diyaloğunu başlatıyoruz

Geleceği bugünden konuşmanın önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu kapsamda, Grubumuz Aralık 
2014’te Berlin’de Almanya Şansölyesi Angela 
Merkel’in katılımıyla düzenlediği konferansla 
Avrupa’nın dijitalleşme ihtiyaçlarının tartışılmasını 
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and foreign speakers including former White House 
Communications Director Dan Pfei�er have talked 
about digitalization in all sectors such as business, 
fashion, art, music, architecture and sports in 13 dif-
ferent sessions under the main themes of “�e fu-
ture is here”, “Discover”, “Designing Tomorrow” and 
“Create a Di�erence”; digitalization examples from 
Turkey and the world were shared. In the summit, 
we o�ered participants the opportunity to experi-
ence the digital world of the future, and it was the 
�rst platform of discussion regarding digitalization 
in every sector under one roof.

Digital life was examined

�e speakers of our summit other than Dan Pfei-
�er were Future Agenda Program Director Tim 
Jones, Vodafone Turkey Executive Vice President 
Engin Aksoy, Accenture Turkey General Manager 
Tolga Ulutaş, UK Wired Magazine Editor David 
Rowan, Vice President of Samsung Turkey Tansu 
Yegen, Vodafone Global Enterprise CEO Jan Geld-
macher, Robot Designer Guy Ho�man, Tomorrow 
CEO and futurist Mike Walsh, designer Arzu Kap-
rol artist Mercan Dede, Spotify European Presi-
dent Jonathan Forster, architect and designer Carlo 
Ratti, who was shown among 50 people that would 
change the world by Wired Magazine, and the au-
thor of the best-selling book of New York Times  
“�e Sports Gene” and journalist David Epstein. 

Our speakers, who gave very important messages 
about the future of the digital world, relayed in-
formation regarding many di�erent subjects from 
emerging technology areas to the innovation-pro-
ductivity relationship, from digitization index of 
large companies to robot - human interaction, and 

MAKALE

sağladı. Bundan kısa bir süre sonra ise Avrupa 
Komisyonu aksiyon alarak “Dijitalleşen Avrupa” 
için bir yol haritası oluşturmak üzere harekete 
geçti. Biz de bu “uluslararası diyalog platformu” 
yaklaşımını Türkiye’ye taşımak ve Türkiye’deki 
dijitalleşme diyaloğunu başlatmak hede�yle, bu yıl 
ilk kez, geçtiğimiz Mayıs ayında Vodafone Dijital 
Dönüşüm Zirvesi’ni düzenledik. 

“Yarına hoş geldiniz” temasıyla dijital dünyanın 
lider isimlerini Türkiye’de ilk kez buluşturan Voda-
fone Dijital Dönüşüm Zirvesi 2015, geleceğin dijital 
dünyasını bugüne taşıdı. Haliç Kongre Merkezi’nde 
3 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
zirvede, eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Dan 
Pfei�er’ın da aralarında olduğu yerli ve yabancı 18 
konuşmacı, “Gelecek Burada”, “Keşfedin”, “Yarını 
Tasarlayın” ve “Fark Yaratın” ana temaları altında 
13 farklı oturumda, iş dünyası, moda, sanat, 
müzik, mimari ve spor başta olmak üzere her alan-
da dijitalleşmeyi konuştu; Türkiye’den ve dünyadan 
dijitalleşme örnekleri paylaştı. Katılımcılara 
geleceğin dijital dünyasını deneyimleme imkânı da 
sunduğumuz zirve, her alanda dijitalleşmenin tek 
çatı altında konuşulduğu ilk platform oldu.

Dijital yaşam mercek altına alındı

Zirvemizin Dan Pfei�er dışındaki diğer 
konuşmacıları Future Agenda Program Direktörü 
Tim Jones, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy, Accenture Türkiye Genel 
Müdürü Tolga Ulutaş, UK Wired Dergisi Editörü 
David Rowan, Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı 
Tansu Yeğen, Vodafone Global Enterprise CEO’su 
Jan Geldmacher, Robot Tasarımcısı Guy Ho�-
man, Tomorrow CEO’su ve Fütürist Mike Walsh, 
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told about how digitalization brought more speed, 
ease and innovation to our lives in every sector 
including fashion, art, music, architecture and 
sports. For example, Dan Pfei�er, who is accept-
ed as the “digital guru” throughout the world and 
known as the person that introduced digital world 
to the White House, indicated that if one has access 
to the Internet, he can communicate his own story 
to the whole world and even change the world, and 
emphasized the importance of digitalization with 
the following: “Today, information is found any-
time, anywhere and in every form. If you partici-
pate in the digital conversion, there are many great 
opportunities waiting for you in the new world. We 
can be successful to the extent that we adopt digital 
conversion”. On the other hand, Robot Designer 
Guy Ho�man indicated that robots, which repre-
sent our state of the art technology, have learned 
the body language of humanity that is developed 
over thousands of years, and gave hints for the 
“robotic life” awaiting us with the following: “In 
the future, there will be robots that communicate 
through body language, understand emotions and 
make empathy.  We will live side to side with these 
robots, which will facilitate, develop our e�orts 
and support us”.

Turkey’s �rst digital fashion show was held

In addition to technology presentations, the sum-
mit hosted the �rst digital fashion show of our fa-
mous designer Arzu Kaprol as well. In this digital 
fashion show named “�e Source of Life”, which 
was also the �rst in Turkey, the “Arzu Kaprol 2016 
Winter Collection” was presented having the de-
sign codes of the future. �e specially designed 
four seasons wear jacket, which was prepared by 
Arzu Kaprol using Vodafone mobile communi-
cation technologies, was exhibited in the summit 
as the �rst Turkish example of “functional smart 
wear” technology spreading fast throughout the 
fashion world.

tasarımcı Arzu Kaprol, sanatçı Mercan Dede, Spo-
tify Avrupa Başkanı Jonathan Forster, Wired Dergi-
si tarafından dünyayı değiştirecek 50 kişi arasında 
gösterilen mimar ve tasarımcı Carlo Ratti ve New 
York Times’ın en çok satan kitabı “�e Sports 
Gene”in yazarı ve gazeteci David Epstein oldu. 

Dijital dünyanın geleceğine dair çok önemli me-
sajlar veren konuşmacılarımız, yükselen teknolo-
ji alanlarından inovasyon-verimlilik ilişkisine, 
büyük şirketlerin dijitalleşme endeksinden robot-
insan etkileşimine, pek çok farklı konuda bilgi 
verirken, moda, sanat, müzik, mimari ve spor 
başta olmak üzere her alanda dijitalleşmenin 
hayata nasıl daha fazla hız, kolaylık ve yenilik 
kattığını anlattı. Örneğin, tüm dünyada “dijital 
guru” olarak kabul edilen ve Beyaz Saray’ı dijital 
dünya ile tanıştıran kişi olarak bilinen Dan Pfei�er, 
eğer internete erişiminiz varsa, kendi hikâyenizi 
tüm dünyaya ulaştırabileceğinizi, hatta dünyayı 
değiştirebileceğinizi belirterek, “Günümüzde bilgi, 
her an, her yerde ve her formda bulunuyor. Eğer 
dijital dönüşüme katılırsanız, yeni dünyada sizi 
bekleyen çok büyük fırsatlar var. Dijital dönüşümü 
benimsediğimiz ölçüde başarılı olabiliriz” di-
yerek, dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Diğer 
yandan, Robot Tasarımcısı Guy Ho�man da 
geliştirmekte olduğumuz en üst teknolojiyi temsil 
eden robotların insanlığın binlerce yıllık beden dili-
ni öğrendiğine işaret ederek, “Gelecekte beden dili 
üzerinden iletişim kuran, duyguları anlayan ve em-
pati kuran robotlar olacak. İşimizi kolaylaştıracak 
ve geliştirecek, bize destek olacak robotlarla yan 
yana yaşayacağız” sözleriyle bizi bekleyen “robotlu 
yaşamın” ipuçlarını verdi.

Türkiye’nin ilk dijital de�lesi yapıldı

Zirve, teknoloji sunumlarının yanı sıra ünlü 
tasarımcımız Arzu Kaprol’un ilk dijital de�lesine 
de ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda Türkiye’de bir 
ilk olan “Yaşamın Kaynağı” adlı bu dijital de�lede, 
geleceğin tasarım kodlarını barındıran “Arzu Kaprol 
2016 Kış Koleksiyonu” sunuldu. Arzu Kaprol’un Vo-
dafone mobil iletişim teknolojilerini de kullanarak 
hazırladığı, dört mevsim giyilebilir özel tasarım 
ceket de son yıllarda moda dünyasında hızla 
yaygınlaşan “işlevsel akıllı giyim” teknolojisinin 
Türkiye’deki ilk örneği olarak zirvede sergilendi.
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We will continue to live in the future from 
today

In summary, we have seen how digitalization, 
which forms the new agenda of humanity, is chang-
ing and will change our lives with this activity.
 We listened the shape of digital future from names, 
who give direction to the digital world. We found 
the opportunity to show the future of the business 
world to our companies and the living standards of 
the future to our consumers.  We created new head-
lines and new horizons for our participants regard-
ing their future plans and dreams by making them 
experience all colors of digitalization. As we empha-
sized that the lead actors of the digital world will be 
“digitalized companies” and “digitalized consum-
ers” once more, we underlined that we will always 
be with them as a company in their journey of digi-
talization with our high technology, experienced 
workforce and strong global knowledge. We took 
inspiration from digitalization examples for Turkey 
of the future, and saw how possible and near future 
is all together. Our summit has been a very impor-
tant platform, in which only digitalization was dis-
cussed and a day from the future was experienced 
along with all of our participants. We will continue 
to live and keep the future alive from today.

MAKALE
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Geleceği bugünden yaşamaya devam 
edeceğiz

Özetle, bu etkinlik ile insanlığın yeni günde-
mini oluşturan dijitalleşmenin hayatımızı nasıl 
değiştirdiğini ve değiştireceğini gördük. Dijital 
dünyaya yön veren isimlerden dijital geleceğin 
nasıl olacağını dinledik. İşletmelerimize geleceğin 
iş dünyasını, tüketicilerimize de geleceğin 
yaşam standartlarını gösterme imkânı bulduk. 
Katılımcılarımıza dijitalleşmenin tüm renklerini 
deneyimleterek, geleceğe ilişkin plan ve hayal-
lerinde yeni satır başları, yeni pencereler açtık. 
Geleceğin dijital dünyasının baş aktörlerinin 
“dijitalleşen işletmeler” ve “dijitalleşen tüketiciler” 
olacağını bir kez daha vurgularken, bu dijitalleşme 
yolculuğunda, şirket olarak, yüksek teknolojimiz, 
deneyimli işgücümüz ve güçlü global bilgi biri-
kimimiz ile her zaman yanlarında olacağımızın 
altını çizdik. Geleceğin Türkiye’si için dijitalleşme 
örneklerinden ilham aldık ve geleceğin ne kadar 
mümkün ve yakın olduğunu hep birlikte gördük. 
Zirvemiz, sadece dijitalleşmenin konuşulduğu, 
tüm katılımcılarımızla birlikte gelecekten bir gün 
yaşadığımız çok önemli bir platform oldu. Geleceği 
bugünden yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.



The intention of realizing e� ective corpo-
rate data sharing by signi� cantly improv-
ing e-municipality, e-government con-

cepts along with access and use of spatial data at 
the country level, did not go beyond the sharing 
of database (National ID Number, NVI Address 
Number etc.) information. 

� e main reason of not capturing geographical 
information updates (roads, buildings, land, etc.) 
is the lack of formation of an “information mar-
ket”, in which institutions, local governments, the 
private sector, universities and the various user 
groups would send and receive information. � e 
confusion and waste of resources should be avoid-
ed regarding achievement of spatial data across 
the country. 

� e required data is provided in two ways. One 
of these is collect data manually and the other is 
to provide it from another source in digital form. 
Whatever the method used to obtain spatial data 
manually, it is quite expensive and time consum-
ing system. It is considered to be 60-80% of the 
cost. � e 1:10:100 ratio between hardware, so� -
ware and data production costs gives general in-

AB entegrasyonu çerçevesinde e-belediye, 
e-devlet kavramları ile ülke düzeyinde 
konumsal veri erişim ve kullanımı önemli 

ölçüde iyileştirilerek etkin kurumsal veri paylaşımı 
olanaklı kılınma niyeti veri tabanı (TC Numarası, 
NVİ Adres Numarası vs.) bilgi paylaşımının ötesine 
geçememiştir.

Coğra�  bilgi(yol, bina, arazi vs.) değişiminin 
yakalanamamasının temelinde kurumların, yerel 
yönetimlerin, özel sektörün, üniversitelerin ve çeşitli 
kullanıcı gruplarının bilgi sunacağı ve bilgi alacağı 
bir “bilgi pazarı”nın oluşmamasıdır. Ülke genelinde 
konumsal veriye ulaşmada yaşanan kargaşa ve 
kaynak israfı önlenmelidir. 

Gereksinim duyulan veri iki şekilde sağlanır. Bun-
lardan biri verinin ilk elden toplanması diğeri ise 
sayısal formda bir başka kaynaktan sağlanmasıdır. 
Konumsal verinin elden toplanması kullanılan 
yöntem ne olursa olsun oldukça pahalı ve zaman 
alıcı bir sistemdir. Maliyetin %60-80’i olarak kabul 
edilir. Donanım, yazılım ve veri üretim maliyetleri 
arasında 1:10:100 oranı her koşulda geçerli ol-
masa da genel bilgi vermektedir. Maliyet yanında 
verinin ilk elden toplanması eldeki projenin süresi 

Today, the effective use and      
sharing of spatial data has be-

come inevitable for fast, healthy 
and economic solutions against 
the related/integrated nature of            

expectations and problems.

Günümüzde beklenti ve sorunların 
birbiriyle ilişkili/bütünleşik doğası 

karşısında hızlı, sağlıklı ve ekonomik 
çözümler için konumsal verinin 
etkin bir biçimde kullanılması ve 

paylaşılması kaçınılmaz hal almıştır.

Cihat BAŞPEHLİVAN / Nebula Engineering
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açısından da önemlidir. Ancak avantajı tamamen 
istenen özelliklerde veri elde edilmesidir. Başka bir 
kaynakta sağlanacak veri herhangi bir açıdan (örn: 
doğruluk) yetersiz olabilir. Hazır veri kullanımının 
en önemli nedeni maliyet ve zamandır. 

Uydu Görüntüleri yukarıda bahsettiğimiz konular 
için kurtarıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı, 
güvenli ve diğer harita üretim yöntemlerine göre 
ucuzdur. Örneğin Uydu sistemleri kullanılarak 
İstanbul İdari Sınırlarının tamamının(5400km2) 
verisinin temin edilme süresi yaklaşık 2-3 dakikadır. 
Bu sistemler sayesinde dünyamız cep telefonlarına 
taşınarak farkında olmadan ülkelerin istihbarat 
aracı olan uydu-gps sistemleri hayatımızın ayrılmaz 
parçası olmuştur. Günümüzde çocuklarımızın 
birbiri ile konum, fotoğraf paylaştığı sistemler 
1999 yılında Ankara Gölbaşı’nda açılan yer ista-
syonu ile ülkemizde kent bilgi sistemlerinde aktif 
kullanılmaya başlanmıştır.

1970’lerde tarım ve meteoroloji alanlarında 
kullanılan uydu görüntüleri teknolojik algılama 
sistemlerinin gelişmesi ile artık yüksek çözünürlüklü 
görüntü temin edilebilmektedir. 40-50 cm yersel 
çözünürlüğe ulaşan uydu görüntüleri sayesinde ara-
ba büyüklüğünde objeler halihazır harita verilerinin 
güncellenmesinde, yeni yolların çizilmesinde, change 
detection yöntemleri ile farklı zamanda çekilmiş 
görüntüler kullanılarak kaçak yapı takibi gibi imar 
değişimleri görülebilmektedir. Şehrin gelişim ve 
değişim alanları istenilen sıklıkta takip edilerek karar 
verici makamlara raporlanabilmektedir.  

formation, although it does not apply in all cir-
cumstances. Collecting �rst-hand data besides 
cost is important in terms of the duration of the 
project at hand. However, the advantage is obtain-
ment with completely desired properties. Data 
provided from another source (e.g. accuracy) may 
be insu�cient. �e most important reason for the 
use of readily available data is cost and time. 

Satellite images emerge as a savior for the issues 
mentioned above. It is fast, safe and inexpensive 
compared to other map formation methods. For 
example, the time for data acquisition of all of the 
administrative boundaries of Istanbul using sat-
ellite systems (5400km2) is about 2-3 minutes. 
�anks to these systems, our world is carried to 
cell phones and the GPS satellite systems that are 
intelligence tools of countries have unwittingly 
become an integral part of our lives. Today, the lo-
cation and  photo sharing systems of our children 
have started to be actively used in city informa-
tion systems of our country with the ground sta-
tion established in Ankara Gölbaşı on 1999.

�e satellite images used in agriculture and me-
teorology sectors during 1970s, can now be ob-
tained as high resolution images with the devel-
opment of technological sensing systems. �anks 
to satellite imagery reaching 40-50 cm spatial 
resolution, car-sized objects can be used to update 
the base map data, the drawing of new roads, and 
with change detection methods, zoning changes 
such as illegal structures can be seen using snap-
shots of di�erent times. �e city’s development 
and change �elds can be reported to the decision 
making authorities through following at the de-
sired frequency.  

BENEFITS OF SATELLITE IMAGES TO US

New and updated information is needed urgently 
to organize land updates e�ectively and schedule 
changes. Land usage maps have been an impor-
tant component of urban and regional planning 
as a source of information. �e changed status of 
owned present maps may be su�cient where up-
dating is slow. However, this is not valid for any 
place where the landscape has changed in a short 
time interval such as in watersheds.  In water-
sheds, vegetation is quickly transformed into resi-
dential areas, commercial and industrial plazas. In 
such areas, there is a need for updated land usage 
plans and active measures.

MAKALE

43www.dijitalyasam.org



�ese basic processes are Satellite Aided GIS (geo-
graphic information systems), which would be 
carried out simply and quickly. �e most obvious 
bene�ts of this system are; 

Providing time-saving steps for the realization 
of business:

Currently, the maximum spent time of �eld opera-
tions sta� goes to accessing map data and related 
tabular. Information o�en cannot be found and 
when it is found, examination of the �les manu-
ally along with evaluation of computer �les with-
out any systematics can be time consuming. A�er 
the information is obtained, it needs to go through 
processes such as conversion to the required for-
mat and scale.  �rough these systems, time saving 
is achieved.

Increased e�ciency and productivity:

Automation of repetitive work steps increases ef-
�ciency and productivity greatly. �e elimination 
or acceleration of a work step provides additional 
time to the personnel to conduct other works and 
increases productivity. 

Saving money and creating new sources of        
revenue:

�e simpli�cation of the procedures for license 
issuance of local governments along with the in-
troduction of possibilities to operate the penalty 
mechanism increase savings and income. �is de-
creases the repeated work steps of the Metropoli-
tan Municipality and district municipalities. 

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİZE                      
KAZANDIRDIKLARI:

Arazi değişimlerini etkin bir şekilde düzenlemek ve 
değişiklikleri planlamak için yeni ve güncel bilgilere 
ivedi bir biçimde gereksinim duyulmaktadır. Arazi 
kullanım haritaları bir bilgi kaynağı olarak kentsel 
ve bölgesel planlamanın önemli bir bileşeni olmuştur. 
Sahip olunan mevcut haritalar değişiminin yavaş 
olduğu yerlerde güncelliği yeterli olabilir. Fakat bu du-
rum su havzalarında olduğu gibi tüm peyzajın kısa bir 
zaman aralığında değiştiği yerler için geçerli değildir. 
Su havzalarında bitki örtüsü hızla konut alanlarına, 
sanayi ve endüstriyel plazalara dönüşmektedir. Bu 
gibi alanlarda güncel arazi kullanım planlarına ve 
aktif tedbirlere gereksinim vardır.

Bu temel işlemler basit ve hızlı bir biçimde 
gerçekleştirilecek olan Uydu Destekli CBS (Coğra� 
bilgi sistemleri)’dir. Bu sistemin en belirgin 
kazanımları; 

İş adımlarının gerçekleştirilmesinde zamandan 
tasarruf sağlamak:

Şu anda personelinin zamanını en fazla 
alan işlemler harita ve ilgili tablosal verilere 
erişmektedir. Bilgi çoğunlukla bulunamamakta 
bulunduğunda ise manuel olarak dosyaların in-
celenmesi, herhangi bir sistematiğe sahip olmayan 
bilgisayar dosyalarının değerlendirilmesi zaman 
almaktadır. Bilgiye erişildikten sonra da iste-
nen formata ve ölçeğe çevrilmesi gibi işlemlerden 
geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistemler sayesinde 
zaman tasarrufu sağlanmaktadır

Etkinlik ve üretkenliğin artması:

Tekrar eden iş adımlarının otomasyonu ile etkinlik 
ve üretkenliği büyük ölçüde arttırmaktadır. Bir iş 
adımının ortadan kalkması veya hızlandırılması 
personele başka işler yapabilmek için zaman 
sağlamakta ve üretkenliği arttırmaktadır. 

Para tasarrufu ve yeni gelir kaynakları oluşturma:

Yerel yönetimlerin ruhsat verilmesine yönelik 
işlemlerin hızlandırılması ve ceza mekanizmasını 
işletecek imkanların devreye girmesi tasarruf ve 
gelirleri artmaktadır. Büyükşehir Belediyeleri ve 
ilçe belediyelerince yapılacak olan mükerrer iş 
adımlarını azalmaktadır. 
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Daha iyi karar destek kaynakları:

Normal şartlarda gerçekleştirilmesi çok güç olan 
kapsamlı analizler, analiz uygulamaları sayesinde 
kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. 

Birim fonksiyonlarında artan otomasyon:

Birimlerin işlevlerini yerine getirirken karşılaştığı 
altenati�erin daha çabuk belirlenmesi ve 
sonuçların bilgisayar ortamında analiz edilme-
si sağlanır. Örneğin alternatif havza koruma 
planlarının bölge üzerindeki etkisini hızlı bir 
şekilde analiz edilebilmesine olanak verecektir. 

Tutarlı bir bilgi sistemi altyapısı kurulması:

Güncel Uydu Görüntü destekli CBS’den elde edilecek 
diğer fayda tutarlı bir veri altyapısının kurulmasına 
imkan vermesidir.

METROPOLLERDE BİLGİ PAZARI

Metropol şehirlerimizde bilgi pazarı 
oluşturulmalıdır. Bilgi pazarının temel altlığı ise 
uydu görüntüleri olmalıdır. Uydu görüntüleri peri-
yodik zamanlarda, yüksek çözünürlüklü, bulutsuz, 
nadir  açıda üretilmelidir. Web servis ile herkese 
açılmalı, meta, data bilgisi paylaşılarak güncelle-
necek vektörel verilerin altlığı oluşturulmalıdır.

Better decision supporting resources:

Comprehensive analyses, which are very di�cult to 
be performed under normal circumstances, can be 
easily achieved through analysis applications. 

Increased automation in unit functions:

Faster determination of alternatives encountered 
while the units perform their functions and com-
puterized analysis of the results are provided. For 
example, it will be possible to analyze the impact of 
alternative watershed protection plans quickly. 

�e establishment of a coherent information sys-
tem infrastructure:

�e other bene�t to be obtained from Current Satel-
lite Image aided GIS is to allow the establishment of 
a consistent data infrastructure.

INFORMATION MARKET IN   
METROPOLICES

An information market in our major metropolitan 
cities should be created. �e foundation of this in-
formation market should be satellite imagery. Satel-
lite images must be produced in periodic time in-
tervals, with high resolution, as clear, and from rare 
angles. �ey should be opened to everyone with web 
service, data information should be shared and the 
basis of  vector data to be updated must be formed.
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You de� nitely hear or read a lot about the 
advantages and bene� ts of the energy ef-
� ciency of LED light emitting diodes vs. 

traditional lighting. When you compare them to 
other energy-saving lighting methods those would 
be available in markets, you will realize that LED 
lighting is the most power-saving and smart solu-
tion. Recent research and developments in the � eld 
of LED illumination are on the verge of bringing 
us an intelligent green LED lighting revolution that 
would be helping us save the blue planet. Let’s be-
come a part of it!

By far the most energy e�  cient, the cleanest and 
most eco-friendly way of illumination is LED 
lighting, which is basically electronic light and 
comes with a plenty of wonderful bene� ts.

Indeed, it makes a huge jump in technology that 
can mostly be seen as an upgrade from analog to 
digital. LED is digital light, and the advantages 
versus conventional ‘analog’ lighting are quite huge 
and of major bene� t to both the users of this “tech-
nology of digital light” as well as also to our planet.

1. Longer Life Expectancy 

Long life time stands out as the most important 
bene� t of LED lights. LED bulbs and diodes have 

Fikret OKŞEN / Next&Nextstar

In this article we will see 9 
benefits of using LED Lights         

instead of conventional        
lighting technics.

LED aydınlatmanın klasik (Ak-
kor � laman ve/veya kompakt           

� orasan) aydınlatma ürünleri 
yerine kullanılması ile sağlanan   
9 temel yarardan bahsedeceğiz.

Büyük bir olasılıkla LED diye söz edilen Işık 
yayan diyotların geleneksel aydınlatma ürün-
leri karşısındaki enerji verimliliği avantajı 

ile ilgili pek çok şeyi duyuyor veya okuyorsunuz-
dur. Bugün marketlerde tasarru� u diye sunulan 
aydınlatma metotlarıyla karşılaştırıldığında LED 
çözüm ürünlerin açık ara verimli ve şık oldukları 
görülebilir. LED aydınlatma alanında yapılmakta 
olan son araştırma ve geliştirmelerin gezegenimizi 
korumamıza yardımcı olacak bir çevreci devrimin 
eşiğinde olduğumuzu bize müjdeleyecektir. Şimdi bu 
devrime katılarak değişimin bir parçası olmanın tam 
zamanı!

Uzak ara enerji verimliliği yani sıra, en temiz ve 
çevre dostu aydınlatma yolu  LED teknolo-
jisi daha çok elektronik ve pek çok muhteşem 
yararıyla yaşantımıza girmektedir.

Gerçekte bu teknolojide Analogdan Sayısala geçiş ka-
dar büyük bit sıçrama olarak görülmektedir. LED di-
jital ışık olup geleneksel analog Işığa göre avantajları 
hem Kullanıcı hem de gezegenimiz için çok büyüktür.

Tüm bunlardan dolayı LED aydınlatmaya yönelik 
beğeninin giderek artacağına inanmamak mümkün 
değil. 

Şimdi tüm bunları bir kenara bırakıp bu teknolojinin 
10 önemli avantajlarına daha yakından bakalım.

LED aydınlatmaya geçiş için

for LED illumination
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an outstanding operational life time expectation of 
up to 100.000 hours. �is is 11 years of continu-
ous operation, or 22 years of 50% operation. If you 
leave on the LED �xture for 8h per day it would 
take around 20 years before you’d have to replace 
the LED bulb.

LED’s are di�erent to standard lighting: �ey don’t 
really burn out and stop working like a standard 
light, moreover the lighting diodes emit lower out-
put levels over a very long period of time and be-
come less bright.

2. Energy E�ciency

Today’s most e�cient way of illumination and 
lighting, with an estimated energy e�ciency of 
80%-90% when compared to traditional light-
ing and conventional light bulbs. �is means that 
about 80% of the electrical energy is converted to 
light, while a 20% is lost and converted into other 
forms of energy such as heat.

With traditional incandescent light bulbs which 
operate at 20% energy e�ciency only, a 80% of 
the electricity is lost as heat. Imagine the following 
scenario:

If you use traditional lighting and have an electric-
ity bill of € 100, then € 80 of that money has been 
used to heat the room, not to light it! Using LED 
illumination with 80% e�ciency, the electricity 
costs would be around € 20 and you’d have saved 
around € 80.

�e long operational life time acts as a multiplica-
tor and helps achieve even more energy e�ciency, 
especially large scale and when thinking in terms 
of urban infrastructure projects, such as cities, 
railroads and airports.

�ink of e.g. an airport using energy e�cient LED 
lighting exclusively and achieving a 30% power 
consumption reduction in comparison with an 
airport using conventional lighting technology.

1. Uzun Ömürlüdür

Uzun Ömürlü olması LED aydınlatma teknolojisi 
için bugün teknoloji 100.000 saat ömür beklentisine 
kadar uzun çalışma süresinin teklif ediliyor olması 
muhtemelen bir numaralı avantajı olarak ortaya 
çıkacaktır. LED lambalar ve diyotlar için 100.000 
saate kadar muhteşem bir çalışma süresi beklentisi 
mevcuttur ki bu 11 yıl sürekli veya 22 yıl günde 12 
saat süre ile çalışmaya karşılık gelmektedir. LED 
Ampulün bir armatür üzerinde takılı günlük 8 
saat çalıştırılması durumunda 20 yıldan önce am-
pulü değiştirmeniz gerekmeyebilir. LED standart 
aydınlatmadan farklıdır: Alışageldiğimiz ürünler 
gibi yandı ve artık çalışmıyor demek gerçekte pek 
mümkün değil buna karşılık LED diyotlar uzun bir 
zaman dilimi içinde giderek daha az ışık vermeye 
başlarlar, 

2. Enerji Verimliliği

Günümüzde geleneksel aydınlatma teknik ve ürün-
leri ile karşılaştırıldığında tahmini  %80-%90 enerji 
verimliliği ile en verimli aydınlatma yöntemi LED 
teknolojisidir. Bu aynı zamanda elektrik enerjinin 
%80 oranında daha çok aydınlatma için sarf edildiği 
anlamına gelmektedir. Buna Karşılık örneğin ener-
jinin ısı gibi farklı bir formata dönüşüp kaybolma 
oranı %20 civarında kalacaktır. Sadece %20 enerji 
verimliliği ile çalışan Geleneksel Akkor �laman am-
puller (incandescent) enerjinin %80›nini ısı olarak 
sarf ederler. Aşağıdaki senaryoyu hayal edelim;

Geleneksel aydınlatma ürünleri kullanımı ile 100TL 
olarak karşımıza çıkan bir elektrik Faturasında 80TL 
odanın ısıtılması için kullanılmıştır aydınlatma için 
değil. LED aydınlatma kullanılması halinde ayni 
miktarda aydınlatma için 20TL harcamak yeterli 
olacak ve 80TL tasarruf edilecek. Uzun çalışma 
ömrü bir başka çarpan gibi hareket ederek ve özel-
likle büyük şehir altyapı projeleri, demiryolları ve 
havalimanları gibi yüksek aydınlatma gereksinimi 
olan noktalarda daha verimli sonuçlara ulaşmada 
katkı sağlayacaktır. 

Bir havaalanında LED aydınlatma ile birlikte ge-
leneksel yöntemlerle aydınlatmaya göre enerji 
tüketiminde %30 azalma olduğunu düşünelim. 
Bunun yanı sıra, uzun kullanım süresi, düşünün ki 
havalimanları gibi tesislerin geleneksel aydınlatma 
ekipmanlarının satın alınıp stok tutulma ve değişim 
işçiliği giderleri, LED aydınlatmaya geçiş ile tasar-
ruf edilecek çok önemli bir giderdir..



Because the long life span of LED lights, also the 
maintenance work - think of all the work and en-
ergy it would take to purchase, stock and change 
the conventional light bulbs of an airport - you’ll 
see that you can make signi�cant energy savings 
also when it comes to maintenance and replace-
ment due to the long operational life times of LED 
lighting.

3. Ecology Friendly

LED lights are free of toxic chemicals. Most con-
ventional �uorescent lighting bulbs contain a mul-
titude of materials like e.g. mercury that are dan-
gerous for the environment.

LED lights contain no toxic materials and are 100% 
recyclable, and will help you to reduce your carbon 
footprint by up to a third. �e long operational life 
time span mentioned above means also that one 
LED light bulb can save material and production 
of 25 incandescent light bulbs. A big step towards 
a greener future!

4. More Durable 

LEDs are extremely durable and built with sturdy 
components that are highly rugged and can with-
stand even the roughest conditions.

Because LED lights are resistant to shock, vibra-
tions and external impacts, they make great out-
door lighting systems for rough conditions and 
exposure to weather, wind, rain or even external 
vandalism, tra�c related public exposure and   
construction or manufacturing sites.

5. Zero UV Radiation

LED illumination produces little infrared light and 
close to no UV radiation.

Because of this, LED lighting is highly suitable not 
only for goods and materials that are sensitive to 
heat due to the bene�t of little radiated heat emis-
sion, but also for illumination of UV sensitive ob-
jects or materials such a in museums, art galleries, 
archeological sites etc.

6. Design Flexibility and Light Guiding

LEDs can be combined in any shape to produce 
more e�cient illumination. Individual LEDs can 
be dimmed, and available to be dynamically con-
trolled as its color and distribution style. Well-de-
signed LED illumination systems can achieve gor-
geous lighting e�ects, not only for the eye but also 
for the mood and the mind.

3. Çevre Dostu

LED aydınlatma ürünleri zehirli kimyasalları 
ihtiva etmez. En geleneksel �oresan lambalar (CFL 
olarak bildiğimiz ürünler) Cıva ve fosfor gibi çevre 
için son derece tehlikeli malzemeler içermektedir.

LED Aydınlatma ürünleri zehirli maddeler içermez, 
100% geri dönüşebilir ve her bir bireyin karbon 
ayak-izini azaltmasına yardımcı olur. Yukarıda 
belirttiğimiz uzun çalışma ve kullanım ömrü aynı 
zamanda bu ürünlerin bozulup çöpe gitme peri-
yodunu arttırarak genel anlamda malzeme tasar-
rufunu sağlayacağından örneğin bir LED Ampul 
üretimi 25 adet geleneksel ampulün üretilip çöpe 
gitmesini engelleyerek bu malzemelerin bir nevi 
boşa üretilmesi işlemi sırasında önemli miktarda 
karbondioksit atmosfere salınmamış olacak. Bu da 
daha yeşil bir gelecek için büyük bir adımdır. 

4. Dayanıklılık

LED Aydınlatma ürünleri son derece dayanıklıdır. 
İçinde kullanılan malzemeler oldukça dayanıklı, 
sağlamdır zor koşullara dayanabilir. LED 
Aydınlatma ürünleri, �ziksel şok, titreşim ve 
dışardan gelebilecek diğer darbelere karşı direnç-
lidir. Dış mekânlarda, mesela üretim tesisleri, 
inşaatlar gibi zor iklim şartlarının geçerli olabileceği 
hatta Vandalizm tehdidine maruz kalabileceği 
farklı koşullarda hizmet verirler. 

5. Sıfır UV Yayımı

LED Aydınlatma ürünleri çok az dozda kızıl öte-
si üretirler. UV (Ultraviyole) yayılımı neredeyse 
sıfırdır. Bu sebeple, aydınlatma ürünleri yalnızca 
düşük ısı yayılımı nedeniyle ısıya duyarlılığı olan 
eşya ve malzemeler için oldukça uygun olmak-
la kalmaz aynı zamanda UV hassasiyeti olan 
nesne-lerin bulunduğu müzeler, sanat galer-
ileri ve arkeolojik değeri olan alanlarda sıfır UV 
yayılımlı aydınlatma seçeneği olarak kullanım 
olanağı bulurlar.

6. Tasarımda Esneklik ve Işık Dağılımı

LED farklı şekillerde ve etkin aydınlatma sağlayacak 
tasarımlarda yerini alabilir. Dim-edilebilir (ışık 
şiddeti ayarlanabilir) ışığın dağıtımı ve rengi di-
namik olarak kontrol edilebilir. İyi düşünülerek 
tasarlanmış ve yapılmış LED Aydınlatma ürün-
leri ile son derece fantastik aydınlatma etkilerine 
ulaşılabilmektedir. Bu teknoloji sadece aydınlatma 
olarak ele alınan bir konu değil, mimarların ve 
tasarımcıların ruh ve zihne dokunuşlar yapabildiği 
bir sanat olarak ele alınmaktadır.    
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Örneğin yolcu uçaklarında, otobüslerde, köprülerde 
ve birçok alanda ya da mekânlarda LED ürünleri 
ile insanların beğenilerine Yönelik Uygulamaları 
günlük hayatta görmekteyiz ve önümüzdeki yıllar 
içinde sayıları hızla artacaktır. 

LED Işığı odaklanabilir ve harici bir re�ektör 
ihtiyacı olmaksızın özel bir alana yönlendirilebilir. 
Böylece geleneksel aydınlatma tekniklerine kıyasla 
yüksek uygulama verimliliği elde edilir. LED devre 
elemanı olarak da kılavuzlamaya ve yansıtılmaya 
uygun formatlarda üretilebildiğinden ürün 
tasarımında çok farklı olanaklar sağlar.

7. Aşırı Soğuk ve Sıcak ÇevreKoşullarında 
Çalışabilme Özelliği

LED ve LED Aydınlatma ürünleri soğuk iklim 
koşullarında çalışabilecek ideal ürünlerdir. Flo-
resan lambalar düşük sıcaklıktan etkilenir buna 
karşı LED -20°C’ye kadar dış ortam koşullarında 
çalışabilir.

8. Hemen Işık Verebilme & Sıklıkla Açıp 
Kapatabilme

LED Aydınlatma ürünleri enerji verildiği anda 
hemen ışık verir, bekleme gerektirmez. Bu, özel-
likle tra�k ve diğer sinyalizasyon uygulamalarında 
veya altyapı projelerinde önemli avantaj sağlar. 
Ayni zamanda LED Aydınlatma ürünleri kullanım 
amacının bir gereği olarak da olsa, sıkça açma 
kapatma nedeniyle yaydığı ışık miktarında ya da 
kullanım ömrü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip 
olmaz. Geleneksel ürünlerin bazı tipleri tam ışık 
yayma noktasına bir kaç saniye içinde ulaşabilir ve 
sıkça açma kapama ihtiyacı da ürünün kullanım 
süresi üzerinde önemli düşüşlere sebep olabilir. 

9. Düşük Çalışma Gerilimi

LED Aydınlatma ürünleri düşük gerilim çıkışı olan 
güç kaynakları ile beslenir. Bu özellikle kırsal ya da 
uzak noktalarda yapılan dış mekan montajlarda 
güneş enerjisi paneliyle beslenebilmesi başta olmak 
üzere pek çok kolaylık ve avantaj sağlar.

LED mood illumination is already being used in 
airplanes, classrooms and many more locations 
and we can expect to see a lot more LED mood 
illumination in our daily lives within the next few 
years. 

LED is designed to focus its light and can be di-
rected to a speci�c location without the use of an 
external re�ector, achieving higher application ef-
�ciency than conventional lighting. Well-designed 
LED illumination systems are able to deliver light 
more e�ciently to the desired location.

7. Operational in Cold or Hot Temperatures

LED are ideal for operation under cold and low 
temperature conditions. For �uorescent lamps, low 
temperatures may a�ect operation and present a 
challenge, but LED illumination operates well also 
in cold environment, such as for outdoor winter 
settings, freezer rooms etc.

8. Instant Lighting & Frequently Switching

LED lights are brightening up at once by powered 
on, which is a great advantage for infrastructure 
projects such as e.g. tra�c and signal lights.

Also, LED lights can be switched o� and on fre-
quently and without a�ecting the LED’s lifetime or 
light brightness. Indeed, for some traditional light-
ing products it takes a few seconds to reach to full 
brightness, and frequently on/o� switching signi�-
cantly reduces the product life expectancy.

9. Low-Voltage Power Supply 

A low-voltage power supply is su�cient for LED 
illumination. �is makes it easy to use LED light-
ing also in outdoor installations, by connecting an 
external solar-energy source. �at is an advantage 
when LED technology is being used in remote or 
rural areas.
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Greetings to all. In our 
article this month, we 
have discussed techno-
logy along with mobile 
communication systems. 
In 1991, the �rst phone 
conversation was held 
with Finland communica-
tions giant Nokia’s 1011 
model through Finland’s 
local GSM operator Ra-
diolinja. In the 90s, when 
the foundations of GSM 
were being established, 
the world has witnessed 
these developments and 
today communication 
technology has 
been advancing 
since those 
days.

Hepinize merhabalar. Bu ayki 
yazımızda gelişen teknoloji-
yle beraber, mobil haberleşme 
sistemlerini ele aldık. 1991 
yılında Finlandiya’nın yerel GSM             
operatörü Radiolinja üzerinden, 
yine Finlandiya’daki iletişim devi 
Nokia’nın 1011 modeli ile ilk tele-
fon görüşmesi gerçekleştirildi. 
GSM’in temellerinin oturmaya 
başladığı 90’lı yıllarda, dünya 
bu gelişmelere tanıklık etti ve o 
günlerden bu günlere 
iletişim teknolojisi hızla                
ilerlemektedir.

Mehmet Muhittin MAÇ  
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UYDU-MOBİL
HABERLEŞME SİSTEMLERİ

SATELLITE-MOBILE
COMMUNICATION SYSTEMS



Mobil Haberleşme sistemleri ve uydular 
arasındaki iletişim, ITU(International 
Telecom. Union) tarafından belirlenen 

bazı standartlarla sağlanmaktadır. DVB, Sayısal 
Video Yayını olarak bilinen bu standartlar artık 
Internet Protokolü(IP) bazlı iletişime imkân verip, 
kesintisiz ve sürekli bir veri akışını mümkün 
kılmaktadır. Uydudaki haberleşme frekanslarının 
bulunduğu, donanımsal birimler olan transpon-
derlardaki hızlı veri işleme kapasitesi mobiliteyi 
sürekli hâle getirmektedir. Günümüzde, dünyadaki 
lider uydu haberleşme �rmaları, mobilitenin daha 
kapsamlı sağlanması bakımından ha�f, küçük ve 
yüksek frekansta çalışan birden fazla uydunun 
yer aldığı bir sistem ile hizmet vermektedirler. Bu 
teknoloji ile ilgili ilk girişimlerden biri de Iridium 
Uydu-Mobil iletişim sistemiydi. 77 adet küçük 
uydunun alçak yörüngede birbirleri arasında veri 
alışverişi yaparak çalışmasıyla daha hızlı iletişim 
sağlanmıştır. Günümüzde ise yeni mobil haberleşme 
standartlarıyla bu işlemler yerine getirilmektedir.

Elbette, önceki dönemlerde sadece ses aktarımı için 
geliştirilen haberleşme birimleri artık kıtalar arası 
veri akışını da kolaylıkla yerine getirmektedirler. 
Fiziksel dünyadaki alınan ses ve veriler, paketler 
hâlinde anahtarlanarak iletilmektedirler. Biraz 

The communication between Mobile Com-
munication systems and satellites is pro-
vided by some standards, which are de-

termined by ITU (International Telecom Union). 
�ese standards, which are known as DVB, Digi-
tal Video Broadcasting, are now allowing Internet 
Protocol (IP) based communication and make 
uninterrupted and continuous data �ow possible. 
�e fast data processing capacity of transponders, 
which are hardware units having satellite commu-
nication frequencies, is making mobility sustain-
able. Today, the world’s leading satellite communi-
cations companies provide services with a system, 
which is light regarding the provision of more ex-
tensive mobility, small and include multiple satel-
lites operating in high frequency. One of the �rst 
attempts on this technology was the Iridium Satel-
lite-Mobile communication system. A faster com-
munication was obtained with the operation of 77 
small satellites, which exchanged data between 
each other at low orbit.  Today, these processes 
are realized through new mobile communication 
standards.

Naturally, the communication units developed 
only for transferring audio in the past are now re-
alizing the �ow of data across continents with ease. 
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�e voice and data received in physical world are 
encrypted and communicated in packets. If we go 
further into detail, the signal is modulated during 
this transmission, in other words upgraded to high 
frequency to minimize the distorting e�ects of am-
bient conditions.   On the receiver side, the signals 
are demodulated and reverted back to their origi-
nal state using mixers, digital �lters and ampli�ers. 

Another important satellite communication sys-
tem is Inmarsat. �is is an operator/service provid-
er, which is especially used commonly in marine 
and aviation, and realizes long distance commu-
nication thanks to digital and analog modulation 
techniques. As shown below,  continuous com-
munication service is provided according to cur-
rent data with 250kbps speed through Inmarsat 
FleetBoard(FB). At the same time, it works com-
patible with mobile operators and can transfer 
real-time data to terrestrial stations and between 
ships.  In oceans, Inmarsat operates with broad-
band satellite communication systems. We can list 
generally provided services as standard IP data, 
satellite phone, SMS, high-quality voice transmis-
sion, emergency calls, faxes, GSM calls and global 
coverage services.

�e Satellite Mobile communication systems can 
use di�erent signal processing structures in up-
link and downlink frequencies. Time segmented 

daha detay verirsek, bu iletim sırasında siny-
aller modüle edilmekte, yani ortam koşullarının 
bozucu etkilerini en az seviyeye çekebilmek için 
yüksek frekansa çıkartılmaktadır. Alıcı tarafında 
sin-yaller demodüle edilip mikserler, sayısal �l-
treler ve güçlendiriciler kullanılarak eski hâline 
getirilmektedir. 

Bir diğer önemli uydu haberleşme sistemi de In-
marsat ile sağlanmaktadır. Özellikle denizcilikte ve 
havacılıkta yaygın olarak kullanılan bir operatör/
hizmet sağlayıcı olup, sayısal ve analog modüla-
syon teknikleri sayesinde uzak mesafeler arasında 
haberleşmeyi sağlamaktadır. Aşağıda gösterildiği 
gibi Inmarsat FleetBoard(FB) aracılığıyla, gün-
cel verilere göre 250kbps hızında sürekli bağlantı 
hizmeti vermektedir. Aynı zamanda mobil oper-
atörlerle de uyumlu olarak çalışmakta ve verileri 
gerçek zamanlı olarak karasal istasyonlara veya 
gemiler arasında aktarabilmektedir. Inmarsat, ok-
yanusta da genişbant uydu haberleşme sistemleri 
ile çalışmaktadır. Genel olarak verilen hizmetleri 
standart IP data, uydu telefonu, SMS, yüksek 
kalitede ses iletimleri, acil çağrılar, faks, GSM 
çağrıları ve global kapsama alanı hizmetleri olarak 
sıralayabiliriz.

Uydu Mobil haberleşme birimleri, uplink ve down-
link frekanslarında farklı sinyal işleme yapıları 
kullanabilmektedir. Genişbant sistemlerde zaman 
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bölmeli çoğullama erişim tekniği kullanılırken, 
geniş bantlı olmayan sistemlerde kod bölmeli 
çoğullama kullanılmaktadır. (3G sistemleri gibi). 
Sayısal Video Yayını (Digital Video Broadcast) 
standartlarının da çoklu haberleşme sistemlerini 
desteklemesiyle beraber uydudan IP tabanlı olarak 
yapılan yayınların kapasitesi ve servis kalitesi de 
arttırılmıştır. Uydulardan IP tabanlı olarak veri 
alışverişini sağlayan dijital uydu alıcıları, işletim 
sistemlerinin çoklu fonksiyonel destekleriyle, 
kullanıcılar için birçok kolaylığı da beraberinde 
getirmiştir. Android dünyasındaki gelişmeleri buna 
örnek olarak verebiliriz.

Mobil Haberleşme altyapısıyla beraber yerli 
olarak imal edilecek olan Türksat 6A uydusu                               
sayesinde, dünya standartlarında bir iletişim 
teknolojisini geliştirerek kullanmaya devam edeceğiz. 
Bu aşamada teknolojiyi milli olarak ürettiğimiz ka-
dar, satabilmemiz ve her zaman kalite standartlarını 
korumamız teknolojinin sürdürülebilirliği açısından 
önemli bir yere sahiptir. Günümüzde ITU, EADS-
ASTRIUM, ESA gibi büyük uydu kuruluşları, mo-
bil haberleşmeyle beraber aynı zamanda birçok yeni 
haberleşme standardının da geliştiricisidir. Bizleri de 
bu platformda yer sahibi yapacak, temel koşul ise 
çalışmak, öğrenmeye ve geliştirmeye açık olmaktır.

multiplexing access technique is used in broad-
band systems, whereas code segmented multiplex-
ing is used in non-broadband systems. (such as 
3G systems). With the support of Digital Video 
Broadcast standards to multi-communication sys-
tems, the capacity and service quality of broad-
casts made   with IP-based satellites are increased.
 Digital satellite receivers, which allow IP-based data 
exchange via satellites, have also brought many fa-
cilities to users with the support of multi-functional 
operating systems. Developments in the Android 
world can be given as an example.

With Turksat 6A satellite, which will be manufac-
tured locally including the mobile communications 
infrastructure, we will develop and continue to use 
a world-class communications technology. At this 
stage, our ability to market the technology as well 
as its domestic production, along with preserving 
quality standards at all times, have an important 
place in terms of the sustainability of the technology. 
Today, major satellite providers such as ITU, EADS-
ASTRIUM, ESA, are the developers of several new 
communication standards along with mobile com-
munication. �e basic condition, which will earn us 
a place in this platform, is working hard and being 
open to learning and development.
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Today’s power market is          
characterised by extremes. Lots 
of energy is required, resources 
are becoming scarce and more 

expensive and on that top of that 
waste regulations are becoming             

increasingly stricter.

Günümüzün enerji piyasası 
olağanüstü koşullarla karşı 

karşıyadır. Yüksek miktarda enerji 
gerekmekte, kaynaklar giderek 

azalmakta ve pahalılaşmakta, en 
önemlisi ise atık madde yönet-

melikleri giderek daha katı               
bir hale gelmektedir. 

Sürdürülebilirlik enerji piyasasında yeni yeni 
önem kazanmaya başlamış bir kavramdır. 
Shell ve DSM gibi dev şirketlerin üst düzey 

yöneticileri artık sürdürülebilirlik konusundaki 
performanslarına göre derecelendiriliyor. Avrupa 
Birliği ise, eskiden kalma atık yönetimi ve toprak 
dolum yöntemlerini yasaklayan ve hem ülkeleri hem 
de şirketleri daha sürdürülebilir ve çevre dostu atık 
yönetimine teşvik eden yeni CO2 emisyonu yönetme-
liklerini yürürlüğe koydu. Böyle bir ortamda, her so-
run yüksek miktarda zaman ve para kaybı anlamına 
geliyor. 

Enerji piyasasında bu tür zorluklar, ısı transferi 
ve sıvı akışı ile ilgili sorunların yanı sıra, gürültü 
kısıtlamaları ve enerji tasarrufu gibi diğer güçlükleri 
de beraberinde getiriyor. Aşağıdaki dört örnek, bu tür 
çevresel güçlüklerin potansiyelini vurgulamaktadır.

Merkezi Isıtma

Bir merkezi ısıtma tesisinde kazanılmış sürdürülebil-
irlik örneği: 

Yeni bir elektrik santrali, her ikisi de egzoz buharını 
aynı türbinden alan hava soğutmalı bir vakum kon-
dansatörüne ve merkezi ısıtma eşanjörüne ihtiyaç 
duymaktaydı. 

Kapasite ve basınç kontrolü zordu ve buhar için kele-
bek vanalar ve ayrı kondens paketleri gerekmekteydi. 

Serkan KANTARCI / Bronswerk

Res / Fig. 1. Elektrik santralindeki 
A-çerçeveli kondansatör.

Sustainability has only recently turned into 
something more than just a buzz-word. Top 
managers of companies such as Shell and 

DSM are rated based on their sustainability per-
formance. And the EU has set regulations on CO2 
emissions making the old fashioned way of waste 
management, land�ll, no longer applicable and 
additionally are forcing countries and companies 
to look for more sustainable ways of waste man-
agement. In this context every issue involves large 
amounts of time and money. 

In the power market these kinds of challenges 
touch process related heat transfer and �uid �ow 
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Dikkatli analizlerin yapılması ve tüm sistemin 
(boru tesisatı ve ekipman tasarımı) dengeli bir 
şekilde yeniden tasarlanması sayesinde daha az 
bileşen içeren (daha az ısı eşanjörü, yoğuşma tankı, 
pompa ve yardımcı gereçler), daha az bakım ve en-
erji sar�yatı gerektiren (maliyet azaltımı) ve işletimi 
daha kolay bir sistem elde edildi. 

Isı Transferi

Gelişmiş ısı transferi ve sıvı akışı örneği: 

Özellikle kuru hava soğutma kulelerinin ve A-
Frame tipinde ki kondansatörlerin tasarımı ve me-
kanik unsurları, ısı transferinde ve sıvı akışında 
önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Bunun se-
bebi nedir? Bu tür bir ekipman kapalı devrede 
kullanıldığında, tasarım yüksek çevresel gereklilikleri 
karşılayabilmektedir. Örneğin, entegrasyon sayesinde 
yaklaşık %20 daha az elektrik sarf edilebilmektedir. 

Bunun içinse, buhar kanallaması, yoğuşma tankları, 
val�ar ve diğer yardımcı ekipman dâhil olmak üzere 
komple ve entegre bir soğutma sistemini tasarlama ve 
tedarik etme kapasitesine sahip bir tedarikçiye ihti-
yaç vardır. Geliştirme ve iyileştirme bu şekilde yapılır 
(Res.1).

Parazitik Yük

Daha yüksek enerji verimliliğiyle elde edilen bir 
başka sürdürülebilirlik örneği: Sürecindeki yeni bir 

Res. Fig 2. Whizz-Wheel siste-
mi. Yakın çekim.

problems but also sustainability related issues 
such as noise restrictions and energy conserva-
tion. �ese 4 examples emphasize potentials for 
these kinds of environmental challenges. 

District-Heating

An example of achieved sustainability in a dis-
trict-heating facility: 

A new power station requires an air-cooled vac-
uum condenser and a district-heating heat ex-
changer, both taking exhaust steam from the same 
Turbine. 

�e control of capacity and pressure is di�cult, re-
quiring a complicated system with steam butter�y 
control valves and split condensate packages.

Careful analyses and a balanced re-design of the 
complete unit leads to a system with fewer com-
ponents (fewer heat exchangers, condensate tanks 
and pumps and auxiliaries), less maintenance 
(costs) and much lower power consumption, 
while being easier to operate.

Heat Transfer

An example of improved heat transfer and �uid 
�ow: Especially the design and mechanics of Dry-
cooling towers and A-frame condensers faces 
challenges in heat transfer and �uid �ow. Why? 
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değişiklik nedeniyle, müşteri artık çok yüksek mik-
tarda buharla karşı karşıya kalmıştı. Optimum 
yatırımla olabildiğince fazla elektrik üretmek isti-
yordu.

Daha fazla elektrik gücü üretilmesinin yanı sıra, 
bu yeni tesisatın parazitik yüküne ve tüm süreçte 
yapılabilecek geliştirmelere de dikkat edilmesi geri-
yordu. 

Çözüm açıktı. Müşteriye özel tasarıma sahip bir 
türbin ve optimize süreç tasarımında yüksek verimli-
likte hava soğutmalı kondansatör kullanılması, sabit 
(mevcut) buhar akışından maksimum düzeyde elek-
trik gücü üretilmesini sağladı.

Yüksek verimliliğe sahip hava soğutmalı kondansatör, 
Bronswerk Heat Transfer tarafından yakın zamanda 
piyasaya sürülen ultra yüksek verimli Whizz-Wheel 
fanlarıyla elde edildi. 

Bu fanlar, optimum tasarıma sahip ekipmanla birlik-
te kullanıldıklarında daha yüksek hava akışı ve daha 
düşük enerji sar�yatı sunarak işletme giderlerinin 
azaltılmasına yardımcı oldu (Res. 2).

Çok Az Gürültü

Çok sessiz ve ultra yüksek verimli Whizz-Wheel 
fanları, çevreye olan akustik yükün azaltılması amacı 
göz önünde bulundurularak en gelişmiş hava akışı 
simülasyon yazılımları kullanılarak geliştirilmiştir. 
Ayrıca, %50’den fazla enerji tasarrufu sunarak CO2 
emisyonunun azaltılmasına da doğrudan katkıda 
bulunmaktadırlar. 

Whizz-Wheel’in en önemli özelliklerinden biri de, 
konvansiyonel fan sistemlerine göre yarı yarıya daha 
ha�f olmalarıdır. Bu da, sürdürülebilirlik bakımından 
muazzam bir enerji tasarrufu demektir (Resim - 3).

When this kind of equipment is used in a closed 
cycle the design can meet high environmental re-
quirements. Such as? In the integration approxi-
mately 20% lower electric power is consumed. 

In that case a supplier is needed which is capable of 
designing and supplying complete and integrated 
cooling systems including steam ducting, conden-
sate tanks, valves and other auxiliary equipment. 
�at is the improvement. (Fig.1)

Parasitic Load

Another example of sustainability achieved 
through better energy e�ciency:

As a result of a recent change in the process, a client 
now has an excess of steam. �ey wish to generate 
as much electricity as possible with a well yielding 
investment. 

Apart from the amount of extra electric power 
generated it is also important to pay close attention 
to the parasitic load of this new installation and 
possible improvements in the whole cycle.

�e solution can be straight forward. By using a 
custom designed turbine and a high e�ciency air-
cooled condenser in an optimized process design, 
resulting in an optimized  system with maximum 
level of realised electric power from a �xed (exist-
ing) steam-�ow. 

�e high e�ciency air-cooled condenser is  realised 
using the ultra high e�ciency Whizz-Wheel® fans 
recently introduced into the market by Bronswerk 
Heat Transfer. 

�ese fans in combination with optimal designed 
equipment allow an increased air�ow, reduced en-
ergy consumption with reduced operational cost.
(Fig.2) 

Ultra - Low Noise

�e Whizz-Wheel® ultra-low noise and ultra-high 
e�ciency fans were specially developed using the 
most sophisticated air�ow simulation so�ware, 
with the goal of decreasing the acoustic load on the 
surroundings. As a bonus they achieved enormous 
energy savings of more than 50%, translating di-
rectly into large CO2 emission reductions. 

On top of that the Whizz-Wheel® weights 50% 
less compared to conventional fan systems! �is 
means a tremendous basic energy saving in terms 
of sustainability. (Fig. 3).

Res. / Fig. 3. Whizz-
Wheel’in taşınması.
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Employment-related strategies to be carried 
out properly and accurately a�ect the con-
trollability of the peace in Anatolia in a very 

great extent. So what has been done to increase the 
employment in the communications sector, im-
provement of employees’ professional competence 
or ability to invest in foreign indicators related to 
employment in the communications sector for in-
vestors is what made healing?

De�ned as the 4 years a�er the beginning of April 
2015, Prime Minister Davutoglu has renewed the 
information on the government’s employment 
support package. In a package announced by in-
terpreting the predecessor to open the way for in-
vestment and employment support in his own style 
emphasized again for this great opportunity to fully 
perceive and 25 February 2011 the O�cial Gazette 
published in 6111 by Law employment incentives 
were rearranged. Accordingly, contributions paid 
by the state of the insured employers recruited by 
the private sector to 31/12/2015 is indicated. With 
these incentives facing the end of the relevant deci-

İstihdam ile ilgili gerçekleştirilecek düzgün ve 
doğru stratejiler Anadolu coğrafyasındaki hu-
zurun da kontrol edilebilirliğini çok büyük 

oranda etkilemektedir. Peki haberleşme sek-
töründe istihdamının arttırılması, çalışanların 
mesleki yeterliliklerinin iyileştirilmesi veya yabancı 
yatırımcılar için  haberleşme sektöründeki istihdam 
ile ilgili olarak yatırım yapılabilme göstergelerini 
iyileştirici neler yapılmıştır?

Torba Kanun olarak da tanımlanan ve 25 Şubat 
2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 
sayılı Kanunla istihdam teşvikleri yeniden 
düzenlenmiştir.  Buna göre 31/12/2015 tarihine 
kadar özel sektörce işe alınan sigortalıların işveren 
katkısı devlet tarafından ödeneceği belirtilmiştir. 
İlgili geçici maddenin sonuna bakanlar kurulu 
kararı ile bu teşviğin 5 yıla kadar uzatılabileceği 
belirtilmiştir. 

Aradan 4 yıl geçtikten sonra her ne kadar yeni bir 
paketmiş gibi algılansa da 2015 yılının Nisan ayının 
başında Başbakan Davutoğlu hükümetin istihdam 
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In geopolitics of Turkey’s geogra-
phy it is very important to know 
that all over the world. �e coun-

try’s geography is a point such 
that trade, energy policy, popula-
tion movements and cultures in-
teract with each other. Of course, 
throughout history, it has never 
ceased to desire control over the 

movement of this region.

Türkiye coğrafyasının jeopoli-
tik olarak çok önemli olduğunu 
tüm dünya bilmektedir. Ülkenin 
coğrafyası öyle bir noktadadır ki 
ticaret, enerji politikaları, popü-
lasyonun hareketleri ve  kültürler 
birbiriyle etkileşmektedir. Tabii 
ki tarih boyunca bu coğrafyanın 

üzerindeki hareketlenmelerin 
de kontrol edilme arzusu hiç 

dinmemiştir.  

Elektronik Haberleşme Sektöründe

Asst.Prof. Serkan AYDIN / Marmara University

İstihdam

in The Electronic Communications Sector

Employment
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destek paketiyle ilgili bilgilendirmesini yenilemiş, 
sele�nin açıkladığı paketi bir de kendi üslubuyla 
yorumlayarak yatırımların önünün açılabilmesi, 
istihdam desteğindeki bu büyük fırsatın tam 
algılanabilmesi için tekrar vurgu yapmıştır.

Bu kapsamda verilecek destekleri bir tablo içinde 
gösterirsek:

sion of the board are as temporary agents can be 
extended up to 5 years.

In this context, we show support to be given in a 
statement:
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SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN KATKISININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMA SÜRELERİ             
DURATION OF COVERED BY INSURANCE PREMIUMS EMPLOYER CONTRIBUTION of STATE

İşçinin Durumu / Status of Workers

İşe yeni alınan sigortalı                       
Recruitment newly acquired insurance

Çalışırken çalışanına 
mesleki eğitimini tamam-

latan iş yerlerindeki işçilerin                  
While working, the emplo-
yees have completed voca-
tional training of workers in 

the workplace

18-29 yaş 
gençler  

Youth ages 
18-29

Kadınlar

Women

29 yaş 
üstü erkek                  

Men over the 
age of 29

İŞKUR’a     
Kayıtsız

Unregistered
İŞKUR

Professional qualification certificate holders / Mesleki yeterlik 
belgesi sahibi 48 ay months 48 ay months 24 ay months 12 ay months

İŞKUR education graduates / İŞKUR eğitimi mezunu 36 ay months 36 ay months 24 ay months -

Vocational secondary or higher education graduates / Mesleki 
orta veya yükseköğretim mezunu 36 ay months 36 ay months 24 ay months 12 ay months

Non-document / Belgesi olmayan 24 ay months 24 ay months - -

İŞKUR’a     
Kayıtlı

Registered
İŞKUR

Professional qualification certificate holders / Mesleki yeterlik 
belgesi sahibi 54 ay months 54 ay months 30 ay months 12 ay months

İŞKUR education graduates / İŞKUR eğitimi mezunu 42 ay months 42 ay months 30 ay months -

Vocational secondary or higher education graduates / Mesleki 
orta veya yükseköğretim mezunu 42 ay months 42 ay months 30 ay months 12 ay months

Non-document / Belgesi olmayan 30 ay months 30 ay months - -
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As can be seen here, particularly young people 
received vocational training and employment of 
women provide great bene�ts to employers. For 
example, a company that will bene�t from the 
electronic communications sector in the activities 
of the two-year college graduates continue to uni-
versity technicians with support from the techni-
cians they employ graduates from Vocational and 
Technical High School. If they want to take advan-
tage of the sta� running the so-called apprentice-
ship without any degree will graduate from voca-
tional training centers or On Industrial Vocational 
High School will be �nished. Workers completed a 
higher education diploma will be participating in 
the absence of vocational training to complement 
the open vocational training programs or distance 
learning university college programs. Of voca-
tional diplomas and workers who are required to 
complete a senior vocational education in order to 
bene�t from this system. Related to the electrical 
and electronics �eld school programs are shown in 
the relevant table.

Electronic program range as shown below is given 
training in the �eld of power electronics for the 
communications sector professionals has grown 
too wide. Employers can choose referring to the 
training of workers in mind also that they are in-
terested in the areas of operations. In the electronic 
communication sector to bene�t from the long-
term incentive package for any professional man 
making identi�cation is not possible right now. A 
moment ago the industry to do the identi�cation 
of their professionals and the certi�cation work 
must begin. For the sector wishing to develop the 
infrastructure of the certi�cation of professional 
competence agency has started its promotional ac-
tivities for the second phase of the grant program.

Buradan anlaşılacağı üzere  özellikle mesleki eğitim 
almış gençlerin ve kadınların istihdamı işverenlere 
büyük avantajlar sağlamaktadır. Örneğin elek-
tronik haberleşme sektöründe faaliyetini sürdüren 
bir �rma üniversitelerin 2 yıllık yüksekokullarından 
mezun teknikerler ile Mesleki ve Teknik Liselerden 
mezun teknisyenleri istihdam ettiklerinde bu destek-
ten faydalanacaktır. Eğer personelleri çalışıyorken 
faydalanmak istiyorlar ise hiçbir diploması olma-
yan çıraklık eğitim diye tabir edilen Mesleki Eğitim 
merkezlerinden mezun olacak veya Açık Endüstri 
Meslek Lisesini bitirecektir. Diplomalı çalışan 
işçiler ise mesleki eğitimi yok ise açık mesleki eğitim 
programlarını tamamlayacak veya uzaktan eğitim 
üniversite yüksekokul programlarına katılarak bir 
üst öğrenimini bitirecektir. Mesleki diploması olan 
ve çalışan işçilerin bu sistemden yararlanabilmesi 
için bir üst mesleki eğitimi tamamlaması gerekmek-
tedir.  İlgili tabloda elektrik elektronik alanı ile ilgili 
yüksekokul programları gösterilmektedir.                                                    

Elektronik Haberleşme Sektörünü için yetiştirilen 
meslek elemanlarının eğitimler elektrik elektron-
ik alanı altında verildiğinden görüldüğü üzere 
program yelpazesi çok geniştir. İşverenler ayrıca 
ilgilendikleri faaliyet alanlarını da düşünerek 
işçilerinin eğitimlerine bakarak seçim yapabil-
irler. Elektronik haberleşme sektöründe herhangi 
bir meslek adamının tanımlamaları yapılmadığı 
için en uzun süreli teşvik paketinden yararlanmak 
şuan mümkün değildir. Bir an önce sektörün kendi 
meslek adamlarının tanımlamalarını yapmalı 
ve serti�kalandırma çalışmalarına başlamalıdır.  
Mesleki yeterlilik kurumu serti�kalandırma alt 
yapısını geliştirmek isteyen sektörlere yönelik 
2 faz hibe programı için tanıtım faaliyetlerine 
başlamıştır.
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University college programs will follow the electrical and electronics departments of voca-
tional high school graduates

Alternative Energy Resources Technology, Biomedical Equipment Technology, Electric, Electric 
Power Generation Transmission and Distribution of Electric Device Technology, Electromechani-
cal Carriers, Electronic Communication Technology, Electronics Technology, Power Plant Mana-
gement, Graphic Design, Control and Automation Technology, Mechatronics, Mobile Technology, 
Automotive technology, Radio and Television technology, Rail Systems Electrical and Electronic 
technology, Performing Arts technology, Aircraft Technology

Electrical and electronics programs of vocational schools

Communication Systems, Video and Audio Systems, Security Systems, Industrial Maintenance, 
Electromechanical Carriers, Electrical Appliances, winding, High Voltage

Source / Kaynak: http://myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/95-uluslararas-likiler-ve-ab-dairesi-bk-haberler/1922-voc-test-merke-
zlerii-hbe-programi-blglendrme-toplantilarinin-brncs-ankarada-gercekletrld






