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Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik verileri her geçen gün büyümektedir. Uluslar-
arası ticarette sektörümüzdeki Türk iş adamlarının payı artmış ve yerli malı ürünler 
%3,5’luk ihracat oranını yakalamıştır.

Uydu alıcıları imalatı ile başlayan firmalarımız, TV, Set Top Box, küçük ev aletle-
ri, Navigasyon ve son olarak da cep telefon imalatına kadar uzanan ürün gamına 
erişmişlerdir.

Yerli imalatı destekleyen kanunlar ile elektronik kutu imalatı yanı sıra tablet ve cep 
telefonu imalat tedbirleri de alınmaya başlanmıştır. Vestel, Sunny ve Next marka-
larımız yerli cep telefonlarını tüketici ile buluşturmaya başlamış ve Ekonomi Ba-
kanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, ithalatta vergi şartları ile yerli imalatın rekabet 
gücünü arttırmıştır. Bugünden sonra farklı firmalarımız da cep telefon imalatı için 
müracaat yapacaklardır.

RTÜK başkanlığında sayısal radyo çalıştayı yapıldı. Sektörümüzü yeni pazarlar 
beklemektedir. Analog radyo dijital yayına geçecek ve milyonlarca radyo ve ses sis-
temi yenilenecek dolayısıyla yeni pazar payları oluşacaktır. Önümüzdeki günlerde 
belli olacak DAB, DRM veya HD radyo sistem seçeneklerinden hangisinin ya da 
hangilerinin kullanılacağını RTÜK seçecek.

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde TKGS ve yeni teknolojilerini sektör toplantısında 
konuştuk. Türksat her zaman sektörümüz ve TUYAD çalışmalarına destek ver-
mektedir. Sektör Türksat iş birliği ile gelişmekte ve büyümektedir. Bu noktada 
Türksat’tan sektörü heyecanlandıran önemli bir haber daha geldi. Türksat stratejik 
ortağı MÜSİAD ile birlikte 11-12 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde 
“Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri” düzenliyor. Türkiye uydu ve bilişim dünyasının 
bir arada olacağı etkinlikle sektörümüzün fuar eksikliği de giderilmiş olacak.

Marmara Üniversitesi’nde TUYAD - Türksat ortak projesi olan eğitim laboratuva-
rı bu yıl devreye girecek. Tüm çalışmalar hızla sürüyor. Konu hakkında özveri ile 
çalışın Prof. Dr. Koray Tunçalp ve Dr. Lütfü Bilgiç hocalarımıza teşekkür ediyoruz. 
TUYAD Akademi Eğitim Laboratuvarı ülkemizde uydu ve kablo konusunda eğitim 
veren ilk merkez olma özelliğini de beraberinde getirecektir.

TSE servis vizelerinin garanti belgeleri gibi iki yıl olması için çalışmalarımız devam 
ediyor. Aynı çalışma ile TSE vizelerinde uygulanan yüksek fiyatların uygun rakam-
lara getirilmesini de sağlayacağız.

Yerli imalatın ithalat ile rekabet şansını arttırabilmek için IPTV set top boxlarının 
da uydu alıcıları gibi fona tabi olması konusunda Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü ile çalışıyoruz.

TV içerik haklarının korunması ve yerli platformların yasa dışı serverlere karşı ko-
runması hususunda RTÜK ve BTK ile çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma aynı za-
manda OTTV standartlarını da belirlemiş olacak.

Her yıl yaptığımız TUYAD eğitim seminerlerine bu yıl da devam edeceğiz. Sek-
törün büyümesi ve gelişmesi için dernek faaliyetlerine desteklerinizin devamını 
diliyoruz.

Unutmayın TUYAD sizin derneğiniz Dijital Yaşam sizin derginiz ve şimdi TUYAD 
Akademi sizin akademinizdir.

Merhaba değerli okurlar,

Hayrettin ÖZAYDIN
TUYAD Başkanı
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Dilek BAĞDATLIOĞLU
Muhsin KILIÇ

Erdal ÇAKMAK
Aktül KAVAS
Serkan AYDIN

M. Halil ŞAHİNER
Bilal ALTUNBAŞ

Nedim PALA
Giray KESKİN
Olcay AKAY

Jayne ARCHBOLD
Esra ALAGÖZ
Sevgin ÖZER

Yağmur ÖZAYDIN

AĞUSTOS 2015 SAYI: 9

18 Nesnelerin İnterneti
 Dr. Dilek BAĞDATLIOĞLU / TÜTED
22 Karasal TV ve Radyonun Sayısal Yayıncılığa Geçiş Süreci
 Muhsin KILIÇ - Erdal ÇAKMAK / RTÜK
24 Telsiz Algılayıcı Ağlar
 Prof.Dr. Aktül KAVAS / Yıldız Teknik Üniversitesi
26 Dikkat Düşman Dinliyor!
 Yard.Doc.Dr. Serkan AYDIN / Marmara Üniversitesi
28  Ka Band Uydu İnternet
 Muhammed Halil ŞAHİNER / ClickNET
30 Markalaşma Yolunda Sırlı Anahtar: Satış Sonrası Hizmet
 Bilal ALTUNBAŞ / Neta
32 Teknoloji Pazarı ve İşe Alım Değerledirmesi
 
34 Kurumsal Video Portalı
 Nedim PALA / Protel

8
18

26
30

6 Geleneksel TUYAD İftarı Gerçekleştirildi

8 TUYAD Üyeleri Türksat’ı Ziyaret Etti

9 Türksat’tan Sektöre Büyük Çağrı: 
 Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri 11-12 Aralık’ta İstanbul’da

10 5G Teknolojisinde Türk Bilim İnsanlarının Başarısı

12 İletişim Teknolojileri Lideri Türk Telekom Oldu

14 Kurumsal Mali İşlem ve Nakit Akışı Mobile Taşındı

16 Global Kapsamda Mobil Akıllı Bağlantı
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Dernek üyelerinin yoğun ilgisiyle 
gerçekleşen iftar yemeğinde sektör 
sorunları ve yeni iş birlikleri konuşuldu.

Yaptığı karşılama konuşmasında bu tür 
organizasyonların birlik ve beraberliği 
güçlendirdiğine değinen TUYAD Başkanı Hayret-
tin Özaydın; “Türkiye’de uydu ve iletişim teknolo-
jileri hızla gelişmektedir. Bizim sektörümüz de bu 
gelişmelerden nasibini alarak gittikçe büyümektedir. 

Bugün tüm coğrafyalara ürün ihraç ederek 
geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolarlık ihracat rakamına 
ulaşan, dünyanın tanıdığı markalarımız var. Bu 

Her yıl düzenlenen Geleneksel TUYAD İftarı 3 Temmuz Cuma akşamı 
Eminönü Surplus Restaurant’ta gerçekleştirildi.

markaları artırmak yine bizim elimizde. Emin 
adımlarla kurumsallaşarak yollarına devam eden, 
teknolojik altyapılarını ve servis desteğini güçlen-
diren üyelerimizle ihracat oranımızı artırmak hayal 
değil! Biz TUYAD olarak alt birimlerimiz TUYAD 
Akademi ve Dijital Yaşam Dergisi ile bu hedef 
doğrultusunda ilerleyen tüm üyelerimize elimizden 
gelen desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz.” diye 
konuştu. 

Eğlenceli ve keyifli sohbetlerle tamamlanan iftar 
yemeğinin ardından, yemeğe katılan konuklara 
Kütahya’da özel olarak yaptırılan çini tabaklar 
hediye edildi. 
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“Türkiye’de                   
uydu ve iletişim    

teknolojileri hızla 
gelişmektedir. Bi-

zim sektörümüz de 
bu gelişmelerden                

nasibini alarak gittikçe       
büyümektedir.”

Dernek üyelerinin yoğun ilgisiyle 
gerçekleşen iftar yemeğinde sektör 

sorunları ve yeni iş birlikleri konuşuldu.

Kütahya’da     
özel olarak 

yaptırılan çini 
tabaklar hediye 

edildi. 

Murat Özer 
CeBIT Prof.Dr. B.Koray Tunçalp

TUYAD Akademi

Seyit Özcan 
Özak
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TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın’ın 
başkanlığında 23 farklı firmadan 30 kişilik 
bir heyetin katıldığı ziyaret programı, Türk-

sat Genel Müdür Yardımcısı Şenol Gülgönül’ün 
ev sahipliğinde Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde 
gerçekleşti.

Türksat Kurumsal İletişim Direktörü R.Ruşen 
Kömürcü’nün Aralık ayında İstanbul’da 
gerçekleşecek olan “Uydu, Uzay ve Teknoloji Gün-
leri” hakkındaki sunumunun ve davet konuşmasının 
ardından Teleport ve TV Yayın Direktörü Hüsamet-
tin Demirel tarafından uydu yayıncılığı teknolojile-
rinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra, Ultra HD, 4K 
ve geleceğin yayıncılık teknolojisi 8K ile ilgili bilgi-
lendirme yapıldı.

Toplantının esas gündemi olan Türksat Kanal Gün-
celleme Sistemi (TKGS) ile ilgili Türksat tarafından 
bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında sek-
tör temsilcileri bilgilendirildi. Toplantı süresince 
TUYAD tarafından hazırlanan ve sektörün Türksat 
Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile ilgili talepleri-
ni içeren bir rapor üzerinde duruldu. Ayrıca, söz ko-

TUYAD derneği üyesi sektör temsilcileri, 30 Temmuz 2015 tarihinde 
uydu teknolojileri alanında Türkiye’nin öncü kuruluşu olan Türksat 

A.Ş.’de TKGS değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 
nusu teknolojiyi üreten ve kullanan firmaların tem-
silcileriyle TKGS’nin yeni versiyonu istişare edildi. 

Cihaz üreticisi firmaların TKGS ile ilgili konularda 
Türksat’taki muhatabı olan Uydu Frekans Göz-
lem Direktörlüğü personeli Uzman Faik Öztürk 
tarafından TKGS ile ilgili sunum yapıldı.

TKGS uyumlu firma sayısında 2014 yılında önemli 
bir artış olmuş ve 19 adet firmanın 129 farklı marka 
model ürününde TKGS kullanılmaya başlanmıştır. 
Bununla birlikte birçok firmanın TKGS test ve 
sertifikasyon süreci devam etmektedir. 2012 yılında 
başlatılan TKGS onay süreçlerinde, Türkiye’nin 
önde gelen uydu alıcısı üreticilerinin birçok markası 
TKGS uyumlu hale gelmiştir. TKGS’nin saniye-
ler içerisinde kanal güncelleme işlemini tamam-
layarak sürekli ve güncel kanal listesi sunması, 
uydu son kullanıcıları tarafından tercih edilerek 
benimsenmiştir. TKGS Onaylı Marka Model 
Listesi’ne Türksat web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Toplantı karşılıklı hediye takdiminin ardından 
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte sona erdi.
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Etkinlikte temel hedefler nelerdir? 

Hakan Kurt: Türkiye’nin son on yılda 
ortaya koyduğu vizyoner projeler 
Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri’nin 
ortaya çıkmasında etkili oldu. 2000’li 
yılların başında hazır alım projelerle 
yoluna devam eden Türkiye, 2004 ve 
sonrasında yüksek, ileri ve stratejik 
sektörlerde yerli üretim ve buna bağlı 
olarak ihracat stratejilerini geliştirdi. 
Tabii ki bu hususlardan en önemlilerin-
den biri de hiç şüphesiz uydu ve uzay 
teknolojileri. 11-12 Aralık tarihlerinde 
Haliç Kongre Merkezi’nde organize 
edeceğimiz etkinlik Türkiye’nin son on 
yılda oluşturduğu teknolojik devrimin 
en somut göstergelerinden biri olacak. 
Bu etkinlikle;

wMilli uydu ekosisteminin yerlileştirilmesi

wGlobal e-devlet markasının oluşturulması
w“Bölgesel Güç TÜRKSAT” algısının 
kuvvetlendirilmesi
wUydu ve Uzay Teknolojilerindeki son 
yeniliklerin oluşturulması
wSektörel iş bağlarının geliştirilmesi
wHow to Do Business With TÜRK-
SAT ile TÜRKSAT ekosisteminin iş 
geliştirilmesi hedeflendi. 

MÜSİAD’ın stratejik partner olarak bu 
etkinlikte yer alması etkinliğe ne gibi 
artılar katıyor?

H.K: MÜSİAD, 1990 yılında kurulmuş 
ve çeyrek asrı tamamlamış Türkiye’nin 
en önemli iş adamı örgütlenmesidir. 
Bugün dünyada 6 farklı noktada aktif 
temsilciliği, 63 farklı ülkede 159 irtibat 
noktası ve 11.000’i aşkın üyesi ile global 
anlamda markalaşmış ve önemli iş ağı 
networklerine sahiptir. MÜSİAD 2011 
yılında Türkiye’nin gündemine “Orta 
Gelir Tuzağı” ve bu konuyla ilgili yol 
haritasını koydu. Türkiye’nin bu tuzağı 
atlatması için yüksek teknolojiye dayalı 
katma değerli bir üretim yapısında 
ısrarcı olması gerekliliği çok önem-
liydi. Bu bağlamda ilkini 2014 yılında 
gerçekleştirdikleri  High Tech Port by 
MÜSİAD fuarını bu yıl Ekim ayında 
Katar’da düzenleyecekler. TÜRKSAT ile 
de iş birlikleri bu anlayıştan ortaya çıktı. 
Devletin en önemli teknoloji şirketi 
TÜRKSAT ile MÜSİAD, teknolo-
jik gelişimin devamı ve geliştirilmesi 
için önemli bir iş birliğine gittiler. 
MÜSİAD’ın buradaki en önemli rolü 
yerel ve global network ağları ile 
TÜRKSAT’ın ve TÜRKSAT ekosistemi-
nin gelişimine değer katacak olmasıdır. 

Etkinlik programında bizleri neler 
bekliyor?

H.K: Etkinliğimiz çok önemli 
bileşenlerden oluşuyor. Haliç Kong- re 
Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte 
tüm bina ve salonları etkin olarak 
kullanacağız. Etkinlik programımızda;
wFuar
wDünya Uydu Birliği toplantısı
w“Doing Business With TÜRKSAT” İş 
Geliştirme Modeli
wUlusal ve uluslararası B2B görüşmeleri
wAkademik seminer ve konferanslar
wFirma sunumları yer alacak.

Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri 11-12 Aralık’ta
Haliç Kongre Merkezi’nde 

Türkiye’nin tek uydu  
operatörü TÜRKSAT, 
stratejik partner olarak 
MÜSİAD ile birlikte Uydu, 
Uzay ve Teknoloji Günleri 
düzenliyor. TÜRKSAT’ı ve 
ekosistemini büyütmeyi 
ve uluslararası arenada 
adını daha çok duyurmayı 
amaçlayan etkinlikte uydu, 
kablo, tv teknolojileri, 
e-devlet,  TÜRKSAT 
bilişim gibi Türkiye’nin 
önemli gündemleri bir 
araya gelecek. Uydu 
Uzay Teknoloji Günleri          
Powered By TÜRKSAT’ta 
Türkiye’nin uydu ve bilişim 
dünyası bir arada olacak. 

Haliç Kongre Merkezi’nde 
11-12 Aralık 2015 tarihlerin-
de düzenlenecek olan Uydu, 

Uzay ve Teknoloji Günleri’nin 
organizatörlüğünü               

MedyaCity yapıyor. Et-
kinlikle ilgili bilgi veren                    
MedyaCity Yönetim Ku-

rulu Başkanı  Hakan Kurt, 
“Türkiye’nin stratejik 

teknolojilerde gelişmesini baz 
alan bu çalışma dünya uydu 

ekosistemine Türkiye’nin çok 
güçlü bir mesajı olacak” dedi.

Hakan Kurt
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Tolga Dinç ve Samet Zihir, 5G ve ötesinde-
ki kablosuz iletişim teknolojileri alanında 
fonksiyonellik ve güç özellikleri ile 

ulaşılabilecek en yüksek performansa sahip 
devreleri geliştirdiler. 

Tolga Dinç ve Samet Zihir’in geliştirdiği bu 
devreler, günümüzdeki en yüksek mobil iletişim 
standardı 4G/LTE nin bir sonraki adımı olan 5G 
teknolojisinin çalışma frekansı olacağı tahmin edi-
len 60 GHz’de çalışmaktadır.

Bu yüksek frekans 5G standardı ile HD kalitesinde-
ki videoları bir saniye içinde cep telefonumuza 
indirebileceğiz. Ayrıca bu teknoloji ile günümüzde 
kullanılan çok yüksek maliyete sahip sistemler çok 
daha ucuz ve yüksek performanslı sistemler ile 
değiştirilebilecek.

Sabancı Üniversitesi Elekronik Mühendisliği me-
zunu araştırmacılar üzerinde çalıştıkları projeleri 
ile Amerika’da bu alandaki dünyanın en prestijli 
bilimsel konferansları olan ve Mikrodalga ve Radyo 
Frekansı (RF) ile milimetrik dalga entegre devreler 
alanındaki gelişmelerin duyurulduğu (IEEE Inter-
national Microwave Symposium (IMS) /IEEE Ra-
dio Frequency Integrated Circuits (RFIC)) Radyo 
Frekansı Entegre Devreler Sempozyum’larında 
üstün başarı ödüllerini de kazandılar.

Tolga Dinç ve Samet Zihir, 5G ve ötesindeki 
kablosuz iletişim teknolojileri alanında 

çığır açacak çipleri geliştirdiler.

5G Teknolojisinde
TÜRK BİLİM İNSANLARININ 

Başarısı

5G teknolojisinde çığır açan çalışma

Benzer frekans ve alanda birçok araştırma 
yapılmakta ve her grup veya kuruluş elde ettiği en 
yüksek değerleri duyurmaktadır. Samet Zihir bu al-
anda ulaşılabilecek en fonksiyonellikte/yoğunlukta 
ve en yüksek güce sahip devreyi tasarladı. Bu çalışma 
ile silikon teknolojisiyle tasarlanabilecek sistem 
büyüklüğünün ve kompleksitesinin ulaşabileceği 
boyutlar tüm dünyaya gösterilmiş oldu. 

Tolga Dinç ise dünyanın aynı frekansta aynı anda 
veri alıp gönderebilen ilk çipini tasarladı. Kablosuz 
iletişim ders kitapları aynı anda aynı frekansta 
veri göndermenin imkansız olduğunu yazar. Son 
birkaç yıldaki araştırmalar her ne kadar bunun 
mümkün olduğunu gösterse de şu ana kadar bunu 
başarabilen bir çip 3G/4G/LTE frekanslarında bile 
tasarlanamamıştı.

Şu anda Columbia University’de doktorasına de-
vam eden Tolga Dinç ve University of California-
San Diego’da doktorasına devam eden Samet Zi-
hir, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde Sabancı 
Üniversitesi’nden Prof. Yaşar Gürbüz’ün kurucusu 
olduğu Mikroelektronik Grubu’nda da araştırma 
çalışmalarını yürütmüşlerdir.

Tolga Dinç (Sabancı Üniversitesi Elekronik 
Mühendisliği 2010 lisans ve 2012 yüksek lisans 
mezunu) ve Samet Zihir (Sabancı Üniversitesi Ele-
kronik Mühendisliği 2009 lisans ve 2011 yüksek 
lisans mezunu) konuyla ilgili yorumlarını ilettiler.

Genç Araştırmacılar Tolga Dinç ve Samet 
Zihir anlatıyor:

Sabancı Üniversitesi Elekronik Mühendisliği me-
zunu Tolga Dinç: “2020 yılına kadar 5G teknolo-
jisinde kablosuz teknoloji kapasitesi ihtiyacı 1000 
katına çıkacak.”

Samet
Zihir
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Son yıllardaki verilere göre özellikle multimedia 
uygumalarının akıllı telefonlarda ve tabletlerde 
yaygın kullanımı dolayısıyla kablosuz veri trafiği ve 
kapasiteye olan ihtiyaç her yıl 2 katına çıkmakta. Bu 
2010 yılından 2020 yılına kadar, yani 4G teknolo-
jisinden gelecek olan 5G teknolojisine kadar, kab-
losuz teknoloji kapasitesine olan ihtiyacın 1000 
katına çıkması demek. Ayrıca daha hızlı erişime 
olan istek 2020’de de bitmeyecek ve her geçen yıl 
katlanarak devam edecek. Telekomünikasyon sek-
törü için bu çözülmesi gereken çok büyük bir sorun 
ki bunlar “grand challenge” ya da “1000 X chal-
lenge” diye isimlendiriliyor. Kapasiteyi arttırmak 
için hali hazırda kullanılan teknikler doygunluk 
noktasına ulaştığı için wireless iletişim sektöründe 
devrim olarak niteleyebileceğimiz yeni yöntem-
lerin geliştirilmesi gerekiyor. Wireless iletişim 
sektöründeki bu büyük soruna çözüm olabilecek, 
alışılmışın dışında teknikler ve sistemler geliştirmek 
için çalışıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Elekronik Mühendisliği me-
zunu Samet Zihir: “Projemiz 3-4 yıl içerisinde     
milyonlarca insanın cebinde ve evinde kullanacağı 
teknolojilere katkı sağlayacak.”

İnsanoğlunun daha hızlı iletişime olan isteği hiç 
bitmiyor ve bitmeyecek. Projemizin asıl hedef bir 
sonraki jenerasyon cep telefonu ve baz istasyonları 
için kullanılması olacak. 3-4 yıl içerisinde pro-
jemizin milyonlarca insanın cebinde ve evinde 
kullanacağı teknolojiye bir katkısı olmasını bekli-
yoruz. Ayrıca devreleri tasarlarken geliştirdiğimiz 
tekniklerin otomotiv ve savunma sektörüne de 
katkısı olacağını söyleyebiliriz. 

Ödüllerden sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Bir 
çok mobil iletişim şirketi bizimle iş birliği fırsatları 
için iletişime geçti.

Tolga Dinç ve Samet Zihir’in başarısını birlik-
te çalıştıkları hocaları nasıl değerlendirdi?

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yaşar Gür-
büz: “Samet ve Tolga’yı göstermiş oldukları bu üstün 
başarıdan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Kend-
ilerinin bu tür başarılarının sürekli olacağından da 

eminim. Her iki öğrencimizin de ortak yönü, ide-
alist olmaları ve bu yönde çok çalışmaları. Yapmış 
oldukları doğru tercihler de buna eklenince, bu tür 
başarılar tesadüf olmuyor. Tolga ve Samet, Elek-
tronik Mühendisliği ve özelinde de Mikroelektronik 
alanında, gerek eğitim ve gerekse araştırma olarak, 
kuruluşumuzdan bugüne, 16 yıllık sürede yapmış 
olduğumuz doğru çalışmaların bizlere gurur veren 
en son yansımalarıdır. Hem Samet ve Tolga’ya hem 
de, bu süreçde, başta doktora tez hocaları Prof. Re-
beiz ve Prof. Krishnaswamy olmak üzere, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Tolga Dinç’in birlikte çalıştığı Columbia Univer-
sity Elektrik Mühendisliği öğretim üyesi Harish 
Krishnaswamy, Tolga’nın başarısından dolayı üni-
versitesi adına öğrencisi ile çok gurur duyduğunu 
belirtirken, Tolga’nın şimdiki çalışmalarının temeli 
olan lisans ve yüksek lisans öğrenimindeki güçlü 
altyapıyı sağlayan Sabancı Üniversitesi öğretim   
üyelerine de tebriklerini sundu.

Samet Zihir’in California-San Diego’da birlikte 
çalıştığı hocası Gabriel M. Rebeiz ise Sabancı 
Üniversitesi’nin dünya çapındaki başarılarını 
duymanın pek de şaşırtıcı olmadığını, nitekim 
başarılı mezunlarımız Tolga Dinç ve kendisinin şu 
anda öğrencisi olan Samet Zihir’in çalışmalarının 
bu alandaki yüzlerce çalışma içerisinden sıyrılarak 
ödüller kazandığı haberini Sabancı Üniversitesi 
Rektörü Nihat Berker ile paylaştı. Rebeiz mesajında; 
Sabancı Üniversitesi mezunları ile gurur duymalı, 
inanıyorum ki ikisinin de başarılarında hocaları 
Yaşar Gürbüz’ün önemli katkıları var, dedi.

Tolga
Dinç



12 DİJİTAL YAŞAM

HABER

Araştırmada ayrıca şirketlere donanım, 
yazılım ve hizmet gelirlerinin yanı sıra 
faaliyet alanlarına göre dokuz temel                       

kategoride plaket verildi. Türkiye Bilişim Pazarı’nın 
2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da yüzde 12 
büyüyerek 78 milyar TL olması bekleniyor.  

Türkiye’nin en büyük ilk 500 bilişim şirketinin 
açıklandığı “Bilişim 500 Töreni”, 23 Temmuz 
2015’te, Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirildi. 
Şirketlerin net satış gelirlerine göre sıralandıkları 
Bilişim 500’de ilk 10’da yer alan şirketler sırasıyla; 
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Teknosa, Gen-
pa, İndeks Bilgisayar, KVK, Brightstar, Penta ve 
Hewlett-Packard oldu. Bilgi teknolojileri şirketleri 
arasında liderliği Teknosa alırken İndeks Bilgisayar 
ikinci, Penta ise üçüncü oldu.

Yazılım Pazarının Payı Yüzde 33’e Ulaşacak

M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri Genel 
Müdürü Özlem Unan, “Araştırmanın Türkiye 
bilişim pazarına ilişkin ortaya koyduğu verilere 
göre, 2015 yılında bilgi teknolojileri pazarının 
yüzde 15, iletişim teknolojileri pazarının ise yüzde 
11 büyüyeceğini öngörüyoruz. 2015 yılında toplam 
pazarın üzerinde gerçekleşecek büyümenin, 2014 
yılında olduğu gibi yazılım ve hizmet pazarında 
olacağını,  2015 yılında yazılım pazarının 7,8 milyar 
TL, hizmet pazarının ise 4,3 milyar TL büyüklüğe 
ulaşmasını bekliyoruz. Telekom hizmetleri 2015 
yılında toplam pazar içindeki yüzde 50 olan payını 
koruyacak, yazılım pazarının toplam bilgi teknolo-
jileri pazarındaki payı ise yüzde 33’e ulaşacak” 
dedi.

Tayfun Acarer: “Mobildeki altyapıyı geliştirmezsek 
2016 yılında daha kötü beklemeler ve yavaşlıkla 
karşılaşacağız”

Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan Bilişim 
500, bu yıl 16. kez bilişim alanındaki en büyük 500 Bilişim Şirketi’ni 
açıkladı. M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan 

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçlarına göre ilk üç sırada                      
Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone yer alırken bilgi teknolojileri lideri 

Teknosa, iletişim teknolojileri lideri Türk Telekom oldu. 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİDERİ

Türkiye’de bilişim alanındaki başarılı şirketlerin 
ödüllendirildiği Bilişim 500 Ödül Töreni’nde 
konuşan Eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Türkiye’de teknolojik 
altyapı yatırımlarının artırılması gerektiğine dikkati 
çekti. Mobil geniş bant altyapı yatırımlarının artması 
gerektiğini belirten Acarer, “Mobilde yıl sonuna 
doğru beklediğimiz tıkanmalar şimdiden başladı. 
Mobildeki altyapıyı geliştirmezsek 2016 yılında 
daha kötü beklemeler ve yavaşlıkla karşılaşacağız” 
dedi. Geniş bant fiber kablo ve baz istasyonu 
yatırımlarının kaçınılmaz olduğunu kaydeden 
Acarer, mobil geniş bantta yeni frekanslara ihtiyaç 
duyulduğunu ifade etti.

Türkiye’de sayısal yayıncılığa geçemediğini 
anımsatan Acarer, bu durumu Türkiye’nin bir şansa 
dönüştürebileceğini söyledi. Acarer konuşmasında, 
“Amerika ve Avrupa 4G, 5G ya da diğer adıyla 
“future network” kullanmaya hazırlanıyor. Bi-
zim bu frekansları bunlara hazırlamamız gerek. 
İleride bu bantlar çok daha kıymetli olacak, bun-
lara paha biçilemeyecek o nedenle bu konunun 
bilişim sektöründe tartışılmasını istiyorum. Ayrıca 
bilişimde donanım 2020’de tamamen değişecek. 
Bilişim şirketlerinin bu konuda altyapı ve AR-GE 
yatırımları yapması gerekiyor” dedi.

TÜRK TELEKOM OLDU

TayfunAcarer
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Dokuz Temel Kategoride Plaket Verildi

Törende 2014 yılı net satış gelirlerine göre ilk 
10’a giren şirketlerin yanı sıra, donanım, yazılım, 
hizmet ve özel bölüm başlıkları altındaki 52 kate-
gorinin birincilerine plaket verildi. 

Telekom Şirketleri Bulutta Beklediklerini 
Bulamadı

M2S Araştırma A.Ş.’ye göre Türkiye Bilişim 
Pazarı’nın 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da 
yüzde 12 büyüyerek 78 Milyar TL olması bekleni-
yor. M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri 
Genel Müdürü Özlem Unan, “Yazılım ve hizmet 
pazarındaki büyüme trendinin devam etmesini 
bekliyoruz. Yazılım pazarında ERP, iş analitiği, 
mobil uygulama, veri güvenliği ve veri yedekleme 
alanları, hizmet pazarında ise bulut ve barındırma 
hizmetleri, danışmanlık, destek hizmetlerinin 
büyümesi öngörülüyor. Öte yandan küçük 
ölçekli işletmeler için bulut üzerinden yazılım 
çözümlerinin sunulması artacak” dedi. Telekom 
şirketlerinin bulut ve katma değerli telekom ser-
vislerinde beklenen performansı yakalayamadığını 
söyleyen Unan, bulut ve barındırma hizmeti sunan 
şirketlerin sayısının artacağını ifade etti.  Uzun va-
dede beklentileri de ifade eden Unan, “2017 yılında  
buluta bağlı servisler Türkiye pazarında daha da 
yaygınlaşacak. Ancak paralelde de kullanıcıların 
farkındalığının daha da gelişmesi, güven, inter-
nette hız vb. konuların aşılması ve bilinirliğin iyice 
artması bekleniyor. Donanım pazarındaki itici güç 
akıllı telefon, sunucu ve veri depolama, taşınabilir 
ürünler olacak” dedi.

Olumsuzluklara Rağmen Büyümeye Devam

Törenin açılış konuşmasını yapan BTHA-
BER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, 
“Geçtiğimiz yıl  2 önemli siyasi hareketlilik 
vardı.  Bir Cumhurbaşkanlığı bir de Genel seçim. 

Sınırlarımızın hemen ötesinde sıkıntılı gelişmeler 
var. ABD tahvil arzındaki değişimler Dolar’ın 
Euro önünde değer kazanmasına neden oldu ve 
ithalatını dolar olarak yapıp TL olarak satan sek-
törümüzü etkiledi. Bütün bu olumsuzluklara 
rağmen TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) 
tarafından gerçekleştirilen “Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri”ne göre Tür-
kiye bilişim pazarı 2014 yılında yüzde 12.1 büyüdü 
ve 69.4 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Toplam sek-
tör büyüklüğünü, 48,9 milyar TL ile İletişim 
teknolojileri, 20,4 milyar TL ile bilgi teknolojileri 
oluşturdu. Bilişim ihracatı ise 1 Milyon TL üzerine 
çıkma başarısı gösterdi” dedi.

Sektör Duayenleri Unutulmadı

Bilişim 500 ödül töreninde aynı zamanda sektör 
duayenlerine de ödül verildi. Bilişim sektöründe 
35 yılı aşkın süredir emek veren isimlere “Türki-
ye Bilişim Sektörüne 35 yıl Emek” plaketi takdim 
edildi.

Sektörün en önemli referansı ve tek aynası olarak 
kabul edilen Bilişim 500 yayını https://store.btha-
ber.com/ adresinden temin edilebilir.

Mert Başar
Türk Telekom
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Dünyanın önde gelen iş yazılım ve hizmet 
üreticilerinden Sage, yüksek performanslı 
kurumsal maliye ve nakit yönetimi çözü-

mü Sage XRT Treasury yazılımının 4üncü sürü-
münü duyurdu. Yeni sürümle gelen yeni özel-
likler arasında, şirketler için bir iş aklı platformu 
olan Sage Enterprise Intelligence (SEI) ile ente-
grasyonun yanı sıra, birçok farklı cihazda veri 
gösterimine olanak sağlayan geliştirilmiş mobilite 
fonksiyonları da yer alıyor.

4’üncü sürüm sayesinde kullanıcılar, akıllı 
telefonları ve tabletleri üzerinden herhangi bir 
zamanda şirketlerin anlık mali görünümlerine ve 
nakit akış pozisyonlarına bakabiliyor, ödemelere 
onay verebiliyor, işlemleri takip edip, dolandırıcılık 
teşebbüslerinin önüne geçebiliyor.

Yeni sürüm, şirketlerin kurumsal mali yönetim 
işlemlerini daha verimli hale getirmelerini, banka 
pozisyonlarını daha kolay kontrol altına alıp yöne-
terek tasarruf sağlamalarını mümkün kılıyor. Yeni 
sürümün sunduğu en önemli avantajlar arasında, 
normalde farklı yazılım modülleri gerektiren tüm 
bilgileri tek bir sistem üzerinde konsolide ederek 
yönetebilmek yer alıyor.

Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar CEO’su Jayne 
Archbold, kurumsal maliye yönetimi açısından 
teknolojinin önemine vurgu yaptı ve “Çalışanların 
gerekli işlemleri hızlı bir şekilde ve gereğinde 
şirket dışından gerçekleştirebilmelerini sağlayan 
teknoloji, güçlü bir mali işlemler ve nakit akışı 
kontrolü hedefleyen şirketlerin olmazsa olmazıdır. 

Kurumsal mali işler ve nakit akışı çözümü Sage XRT yazılımının           
ülkemizde Avrupa ile aynı anda kullanıma sunulan yeni sürümü, firma 

kaynaklarına ve finansal durumlarına mobil cihazlardan gerçek zamanlı 
erişim, nakit akışı için uzaktan onay ve kontrol olanağı sağlıyor.

Kurumsal Mali İşlem ve Nakit Akışı 

Yazılım, müşterilerimizin mali verilerine herhangi 
bir zamanda herhangi bir lokasyondan güvenli 
bir şekilde erişebilmelerini, bu verileri kullanarak 
işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. Bu 
yeni sürüm ile hassas verileri güvenli bir şekilde 
paylaşmak, birlikte çalışmak, kurumsal mali 
işlemlerin kontrol ve yönetimini gerçekleştirmek 
artık mümkün” dedi.

Jayne Archbold

Mobil Cihazlara Taşındı
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Kurumsal yazılımlarda mobilitenin günümüzde 
artık ‘hayata kolaylık katan bir hoşluk’ olmaktan 
çıkıp, önemli bir gereklilik halini aldığını söyleyen 
Archbold, “Bugünün dünyasında rekabetin önünde 
kalabilmek için bunu başarmak zorundasınız. Yeni 
sürümle birlikte gelen SEI entegrasyonu, iş aklı 
uygulamalarını mobilite ve teknoloji ile bir arada 
barındırıyor. Nerede olursanız olun, yazılım size 
iş akış uygulamalarına anında erişim sağlayan bir 
kapı sunuyor” dedi.

Kurumsal maliye uygulamaları ve nakit akışı 
yönetimi için modüler bir yazılım çözümü olan 
Sage XRT Treasury, yüksek fonksiyonelliğin yanı 
sıra, geçerli ERP (kurumsal kaynak yönetimi) 
platformları ile güçlü bir entegrasyon özelliği de 
sunuyor. 

Yazılım kullanıcıları, kendi görev tanımları 
doğrultusunda arayüzü belirlemesi ve 
kişiselleştirmesinin yanı sıra, kendi önce-
likleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ayar yapa-
biliyorlar. Yazılımın her bir kullanıcıya göre 
kişiselleştirilebilen kullanım paneli, web 
uygulaması, mobil uygulama ya da Microsoft® Ex-
cel ile uyumlu olarak geliyor. 

Sage Enterprise Intelligence (SEI) kullanım pa-
neli, farklı sektörlerden işletmelerde sadece na-
kit akışını değil, kaynak yönetimini de kontrol 
altında tutmaya olanak tanıyor. Kolay öğren-
kolay kullan özelliği ile gerçek zamanlı bilgiyi 
zahmetsiz bir şekilde sunan çözüm, aynı zaman-
da tanı algılama, analiz ve raporlama işlemlerini 
de benzersiz bir şekilde kolay kılıyor.

Yeni sürüm ile gelen mobilite özelliği, doğru bil-
ginin, doğru çalışana gösterilmesini de sağlıyor. 
Örneğin üst düzey yöneticiler, ihtiyaç duydukları 
verileri mobil cihazlardan anında elde edebiliyor; 
finans ekibi de daha detaylı analizleri Excel üze-
rinde görebiliyor.

Mobil elektronik imza özelliği daha gelişmiş bir 
güvenlik sunuyor. Nakit akışı hareketlerine, özel-
likle de hassas ödeme işlemlerine gerektiğinde ofis 
dışından, herhangi bir yerden, herhangi bir za-
manda da ulaşılabilmesi, kontrol, değerlendirme 
ve onay işlemlerinde mobil elektronik imza 
kullanımı, dolandırıcılığın engellenmesinde 
önemli bir güç oluşturuyor.
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Bilgiye daha hızlı erişmenin hedeflendiği 
günümüz teknolojisinde mobil cihazların 
hayatımızdaki önemi de gittikçe 

artmaktadır. Sağlıktan iş dünyasına kadar birçok 
farklı sektör interneti ve mobil teknolojileri verim-
liliklerini ve iş üretme güçlerini arttırmak için 
yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Her zaman 
ve her yerde bireyin yanında var olan tek teknoloji 
mobil cihazlardır. Akıllı cihazların kullanımının 
artması ile de mobil internet erişiminde daha geniş 
kapsamlarda ihtiyaçlar doğurmaktadır.

Uydu haberleşmesi konusunda özellikle de mobil 
çözümleri ile sektörün önde gelen firmalarından 
Inmarsat’ın bu ihtiyaçlara yönelik küresel an-
lamdaki yeni servis hizmeti Isathub, kutup böl-
gelerinin uç noktaları hariç küresel olarak %99,9 
ortalama erişilebilirlikle hizmet veren Inmarsat-4 
(I-4) uydu ve yer şebekesi üzerinde çalışır. Mo-
bil kullanımın gittikçe arttığı ve lüks olmaktan 
çıkıp bir ihtiyaç olduğu günümüz koşullarında 
Inmarsat’ın bu yeni hizmeti oldukça ses getireceğe 
benziyor. Ne-reye giderseniz gidin ofisinizle 
bağlantınızı sürekli sağlayabilir, telefonunuzu 
ve tabletinizi konuşmak, mesaj atmak, internete 
ve uygulamalarınıza erişmek için problemsiz bir 
şekilde hücresel ve sabit ağlardan bağımsız olarak 
kullanma imkânı tanıyor.

Nereye giderseniz gidin en değer verdiğiniz 
araçlarınızdan akıllı cihazlarınızla kişisel 
bağlantı kurabildiğiniz bir dünya düşünün. 
Isathub, bu hayali mümkün kılan Inmarsat’ın 
yeni hizmeti olarak karşımıza çıkıyor. 

Global Kapsamda

Firmanın üretim ortaklarından AddValue ile 
birlikte geliştirdiği Wideye iSavi termianli, Isathub 
hizmetlerine erişmek için üretilmiş ilk terminaldir. 
Hizmete, akıllı telefon veya tablet üzerine indirilen 
bir Controll App ve Voice App üzerinden erişim 
sağlanmaktadır. Bu uygulamalar Inmarsat ağı 
üzerinden çalışılabilirliği onaylanmış bir uydu ter-
minali üzerinden I-4 şebekesine bağlanmaktadır. 
Terminalin hafifliği (850 gram) ve boyutları 
(179x170x30 mm) taşınabilirlik açısından çok 
kullanışlı kılmaktadır. Ayrıca herhangi bir teknik 
uzmanlık gerektirmeden hızlı ve kolayca kurulup 
kullanılabiliyor olması terminalin mobil kullanım 
açısından başka bir avantajı olarak göze çarpmakta. 
30 metrelik Wi-Fi kapsama alanına sahip terminale 
aynı anda birden fazla cihazın bağlanabilmesi çok-
lu kullanımlar açısından bir diğer avantaj olarak 
görülüyor. 240/384 kpbs gönderme/alma hızlarına 
varan standart IP veri hızları bu denli küçük ve 
kompakt bir terminal için başarılı bulunabilecek 
hızlardır. Akıllı cihazların üzerindeki rehber ile 
uyumlu çalışıyor olması ve yüksek kaliteli, gelen ve 
yapılan sesli aramalar için özel ses hattı üzerinden 
kullanıma uygun tasarlanmış olması terminalin 
sesli arama özellikleri açısından efektif çözümler 
sunduğunu göstermektedir.

Profen İletişim A.Ş. ile partner firma olan Inmarsat, 
sektörde sahip oldukları deneyim ile birlikte bu 
yeni hizmeti ülkemizde ve bölge coğrafyasında et-
kin bir şekilde sunmaktadırlar.

MOBİL AKILLI BAĞLANTI

ADVERTORIAL
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Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin 
yaklaşık %53’ü 4-8 Mbit/sn hızda bağlantı 
sunan paketleri tercih etmektedirler. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 
10.Uluslararası Düzenleyiciler Konferansında 
katılımcılar arasında yapılan ankette bu hızın önü-
müzdeki senelerde 100 Mbit/sn olması yönünde 
ortak istek belirtildi. 

Telekomünikasyon Sektörü, oldukça rekabetçi 
bir ortam ve ekosistemde sürekli olarak evrim 
geçirmektedir.  Telekomünikasyon ürünlerinin 

kullanımının yaygınlaşmasının ve sektörün 
büyümesinin kısa ve  uzun vadeli sosyo-ekonomik 
gelişmeye de olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ban Ki-
Moon’un da belirttiği gibi Genişbant;  sürdürül-
ebilir kalkınmanın üç  temel unsurunu 
kapsamaktadır. Bu unsurları; ekonomik re-
fah, sosyal içerme ve çevresel sürdürülebilirlik 
olarak tanımlayabiliriz.  Bu anlamda Genişbant 
bütün bu unsurları içerdiğinden; “Dönüştürücü 
Teknoloji - Transformative Technology” olarak 
tanımlanmaktadır. 

ICT  (Information and Communication Technologies) Bilgi ve 
İletişim Tekonolojileri uygulamalarının tümünde,  son kullanıcılar 

bilgiye ulaşırken hangi altyapıyı nasıl kullandıklarını çok da önemse-
mezler.  Yani verinin kullanıcısı olan bizler,  bu veriye ulaşırken hangi 
yollardan nasıl gittiğimiz ile ilgilenmeyiz. Veriyi en hızlı, en doğru, en 

güvenli ve kesintisiz olarak almak ve iletmek isteriz.

Dr. Dilek BAĞDATLIOĞLU / TÜTED

* Nesnelerin İnterneti
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Sektörün büyüklüğü, dönüştürücü etkisi ve sürekli 
bir evrim içinde olması; talep odaklı ve yüksek 
kaliteli uluslararası standartların uygulanması 
ile gerçekleşmektedir. Bu standartlar; küresel 
bağlantıların var edilmesi, şeffaflık, satın alınabilir 
seviye, güvenilirlik, birlikte çalışabilirlik ve güven-
lik prensipleri doğrultusunda gelişmektedir.  Temel 
teknolojiler yeni hizmetlerin ve uygulamaların 
kullanılır olmasını sağlamakta ve bilgi toplumu 
olmayı teşvik etmektedir.

Şeffaf, ayrımcı olmayan ve talep odaklı uluslararası 
standartların kullanılması ve geliştirilmesi 
yönünde, kullanıcıların da ihtiyaçlarını dikkate 
alarak, kullanılan her türlü telekomünikasyon 
teknolojilerinin erişilebilir fiyatla son kullanıcıya 
sunulabilmesi için en uygun ortamın yaratılması, 
bu ortamın sürdürülebilir ve erişilebilir olması ile 
en verimli sonuçların elde edilmesi mümkündür.

Geçmişte mobil hizmetler ses ve SMS temelliydi; 
iş modelleri de fiyat odaklı rekabet üzerine kuru-
luydu. Artık datanın, bulut teknolojisinin ve maki-
neler arası iletişimin merkezde olduğu yeni bir 
dönemdeyiz. Günümüzde yeni servis ve uygulama-
lar sağlıktan eğitime, enerjiden tarıma hayatımızın 
her alanına etki ediyor.  

Nesneler, onların duyu organları olarak kabul 
edebileceğimiz sensörler sayesinde bulundukları 
ortamla ilgili her türlü bilgiyi aktarabilme 
yeteneğini elde ettiler. Bir neseneden üretilen bilgi, 
bir başka nesne için varlık sebebi olmaya başladı. 
Nesneler nesnelere bağlandı ve iletişim kurmaya 
başladı. Ardından nesneler insanlara ve insanlar 
insanlara. IBM’e göre bugün 13 milyar, 2020’de 30 
milyar ve 2030’da ise 100 trilyon sensörle  dünya 
üzerindeki her bir varlık birbirine bağlı olacak.

Günümüzde sadece insanlar internete bağlanmıyor, 
makineler arası iletişim dediğimiz makineden 
makineye (machine to machine - M2M) iletişim de 
hız kazanmaktadır. Makineler arası 
etkileşim başlamıştır ve geometrik 
bir artışla çoğalmaktadır. Arabamız, 
evimizdeki cihazlar, sokaktaki pa-
nolar gibi her türlü ŞEY internete 
bağlanabiliyor. Onun için artık ‘abone’ 
yerini ‘bağlı nesneler’e bırakmaktadır. 
Bağlı nesnelerin interneti  ‘Internet of 
things - IoT’  kavramı da budur. 

2020 yılında 30 milyar internet 
abonesi olması beklenmektedir 
ki bu 30 milyarın hepsinin insan 
olmayacağı da bellidir. Örnek olarak 
ev otomasyon sistemlerini düşünecek                  

olursak bu başlık altında bile güvenlik, koruma, 
eğlence, ısıtma, soğutma, temizlik vs gibi birçok 
alt başlığı sıralayabiliriz. Mesela çamaşır maki-
nelerindeki internet bağlantısı ile çamaşır maki-
nesinin uzaktan bir uygulama ile çalıştırılmasının 
son kullanıcı için çok büyük bir faydası olmasa 
bile (ne de olsa çamaşırları makinenin içine koy-
mak, katlayıp kaldırmak falan işleri hala elle 
yapılacaktır) üreticiye çok faydası olacaktır. Üre-
ticiler  kullanıcıların hangi saatte neyi ve hangi 
programda yıkadıklarını bilecekler ve makine-
lerini buna göre geliştirecekler, enerji kullanımını 
vs buna göre oranize edeceklerdir.

Bu uygulamalar ile birlikte, her alanda birçok ino-
vasyon olmakta ve artık iş yapış şekilleri, iş mo-
delleri, iş yaşamı kökten değişmektedir.  Mesela  
2000›den beri Fortune 500›deki şirketlerin %52’si 
dijitalleşme trendini yakalayamadığı için artık lis-
tede değildir.  Marka değeri en yüksek 30 şirketin 
%14’ü platform tabanlıdır.

İnovasyon alanları içinde sağlık, eğitim ve finans-
taki değişimlerden örnekler verecek olursak;

Eğitimde artık ‘self-organized learning-kendi ken-
dine öğrenme’ kavramı konuşulmaya başlamıştır.  
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki eğitimde 
büyüklerin kısıtlamalarını ortadan kaldırıp her 
çocuğa internet bağlantısı ile on-line destek 
sağlanırsa ve çocuklar cesaretlendirilirse, kendi 
kendilerine organize olup öğrenmektedirler.  Böyle 
bir sistemle bir öğretici binlerce çocuğa mentorluk 
yapabilir yeter ki değerli eğitim içerikleri var edi-
lebilsin ve bu içerikler sürekli olsun.

Sağlık sistemlerinde maliyet, kolay/hızlı erişim ve 
kalite olmak üzere üç ana unsur bulunmaktadır.  
Bu üç unsur dengeli olunca ideal bir sağlık siste-
minden bahsedebiliriz. Maliyet ve erişim genel-
likle kamu politikalarından etkilenirken ka-
lite tamamlayıcı unsur olarak öne çıkmaktadır.         
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sinin arttırılması ile sosyal eşitlik sağlanılmasına 
da destek verilecektir.

Finanstaki gelişmeler heyecan verici boyutlara 
ulaşmıştır.  Dijital uygulamalar için var edilen yep-
yeni ödeme platformları, sanal paralar, sanal finans 
altyapıları ve son birkaç yıldan beri tüm dünyada 
kullanılan yepyeni para birimleri vardır.  Digital 
Currency ya da Cyrpto Currencies - Dijital ya da 
Sanal Paralar içinde en popüler olanı BITCOIN’dir.  
Bitcoin paranın interneti olma yolunda çok hızla 
yaygınlaşmaktadır.  Bu gelişmeler ile birlikte oluşan 
yepyeni kavramlardan birisi de “dynamic pricing- 
sürekli değişen fiyatlar”dır.  

Dünya hızla değişmektedir.  Bu değişimde teknolo-
jinin payı çok fazladır.  İnsanlar teknoloji ile 
daha uzun yaşamakta,  daha fazla bilgiye daha 
kısa zamanda ulaşabilmektedir. İnternet bütün 
iş modellerinin ve iş yapış şekillerinin yeniden 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Teknolo-
jinin hızına ayak uyduramayanlar veya teknoloji 
hızında evrilemeyenler öncü olma şanslarını 
kaybetmektedirler. Teknoloji sadece günde-
lik yaşamımızı değil iş dünyasındaki oyunun 
kurallarını da değiştirmektedir. Artık teknolojik 
gelişmeleri işin içine sokmadan yeni stratejiler 
geliştirmek çoğu zaman mümkün olamamaktadır.  
İnterneti, mobil interneti, nesnelerin internetini, 
bulut teknolojilerini önemsemek gerekmektedir, 
çünkü erişilemeyen bilginin artık bir değeri yoktur.  
Networke bağlı olmayan makine yokmuş gibi mua-
mele görmektedir.  Üstün dijital yetenekleri olan 
işletmeler, sektörlerindeki rakiplerine göre;  gelirl-
erini %9 daha fazla büyütmekte ve karlılıklarını 
%26 daha fazla gerçekleştirmektedirler. 

Hızlı/kolay erişim ve kalite öne çıkarıldığı zaman 
maliyet yüksek olduğundan tam ideal bir dengeyi 
tutturabilmek genellikle zor olmaktadır. 

Kronik hastalıklar ve yaşlı nüfus oranında görü-
len artışın yanı sıra, refah düzeyinin artması ne-
ticesinde sağlık hizmetlerinden daha fazla fay-
dalanma gereksiniminin doğuşu ve sağlığa erişimin 
genişletilmesine yönelik yapılan planlar, önümüz-
deki yıllarda sağlık harcamalarının artmaya devam 
edeceği beklentisini desteklemektedir.  

Sağlık hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri 
araçları yardımı ile katma değeri artıracak, ka-
litesinden ödün vermeden maliyetleri düşürürken, 
hizmeti de sektörün tüm paydaşları için sürdürü-
lebilir kılacak modeller geliştirilmektedir. 

Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını kapsayan geniş 
katılımlı bir işbirliği ile bilgi iletişim ve telekomüni-
kasyon teknolojilerine dayalı inovatif, yüksek katma 
değerli çözümler geliştirerek, insanların yaşam ka-
litelerini iyileştiren, sürdürülebilir sağlık hizmetleri 
sunan sağlık platformları var edilmeye başlamıştır.

Sağlık verilerinin bilgi teknolojileri araçları 
yardımıyla toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, 
aktarılması, sunumu ve bu verilerden yaşam süresi-
ni ve kalitesini artıracak anlamlı sonuçlar üretilmesi 
yoluyla, hastanelerde yaşanan kalabalık neden 
ile düşen hasta tedavi kalitesinin iyileştirilmesi,  
sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir hizmet 
ortamı yaratarak,  bireyin en temel hakkı olan sağlık 
hizmetlerinden sürekli, kesintisiz ve güvenli olarak 
faydalanması hedeflenmektedir.

Hasta takibini kolaylaştıracak, bilgi ve iletişim 
teknolojileri içeren yazılım ve iş modeli ile kuru-
lacak platformlar üzerinden, geri dönüşü olmayan 
hastalık evrelerinin önceden bilinerek 
erken müdahale edilmesi, 
hastanelerde yaşanan 
yoğunluğun önüne 
geçilmesi 
ile bölgede 
sağlık hizmet 
maliyetlerini 
azaltılırken, 
hizmet kalite-
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Muhsin KILIÇ / RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı 
Erdal ÇAKMAK / RTÜK Üst Kurul Uzmanı

1994 yılında yürürlüğe giren 3984 Sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun, karasal yayın lisanslarıyla ilgili olarak 
altı ay içerisinde frekans planının yapılmasını 
ve ardından sıralama ihalesine gidilerek yayın 
kuruluşlarına lisans tahsis edilmesini hükme 
bağlamıştır.

Üst Kurul yayın kuruluşlarına karasal ortamdan 
yayın için kanal/frekans tahsisi amacıyla 1997, 
2001 ve 2013 yıllarında olmak üzere üç kez sıralama 
ihalesine çıkmış ancak çeşitli nedenlerle lisans 
verme işlemleri tamamlanmamıştır. Bu nedenle, 
karasal ortamdaki radyo ve televizyon yayın lisansı 
verilmesine yönelik sıralama ihalesi yapılamamış, 
3984 Sayılı Kanunun Geçici 6’ncı maddesi çer-
çevesinde geçici rejime devam edilmiştir. 

Günümüz teknolojisine ve AB müktesebatına 
uyum çerçevesinde, 2007 yılı Aralık ayında AB 
Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe giren 
AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi 

hükümleri esas alınarak yapılan düzenlemeler so-
nucunda, 3 Mart 2011 tarihinde 6112 Sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 

6112 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesinde, 
“Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki 
yıl içinde Üst Kurulca karasal yayın lisanslarının 
verilmesi amacıyla sayısal televizyon multipleks 
kapasitesi sıralama ihalesi yapılır.” hükmüne yer 
verilmiştir. Böylece ilk defa 6112 Sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle yıllardır sürüncemede ka-
lan karasal yayınların lisanslandırılması sorunu 
çözüm aşamasına getirilmiştir. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
bünyesinde 2006 yılında Cenevre’de Bölge-
sel Radyokomünikasyon Konferansı (RRC-06) 
toplanmıştır. Türkiye’nin sayısal talepleri için 
aşağıdaki şekilde görülen 96 alana bölünmüş 
ve konferans sonunda bu alanlara 826 adet TV 
frekans kanalı alan tahsisi gerçekleştirilmiştir. 

Radyo ve televizyon yayınları iletildikleri ortama göre karasal, kablo, uydu ve internet ortamından 
yapılan yayınlar olarak sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde uydu ve kablo ortamından yapılan 
yayınlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yayın lisansları verilmekte, karasal ortamdan yapılan 

yayınlar ise 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 
4 üncü maddesi 1’inci fıkrası kapsamında yapılmaktadır. Karasal ortamda yayında olan medya hizmet 
sağlayıcı kuruluşların sayıları 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 1: Karasal Analog TV Yayın Başvurusu Olan Kuruluşlar

Tablo 2: RRC-06 Konferansında Türkiye’ye Yapılmış Tahsisler

KARASAL TELEVİZYON VE RADYONUN SAYISAL 
YAYINCILIĞA GEÇİŞ SÜRECİ VE TEKNİKLERİ
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3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6112 
Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanunla;

Televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarının 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
yapılması, frekans planlarında ulusal, bölgesel 
ve yerel karasal yayın ağlarının sayıları ve türl-
eri ile sayısal yayınlar için multipleks sayılarının 
belirlenmesi, 

6112 Sayılı Kanunun yayım tarihi olan 3 Mart 
2011’den itibaren en geç iki yıl içinde Üst Kurulca 
karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla sayısal 
televizyon multipleks kapasitesi sıralama ihalesi 
yapılması, 

Tahsisi müteakip en geç iki yıllık süre sonunda ana-
log karasal televizyon yayınlarının ülke genelinde 
tümüyle sonlandırılması ve analog karasal tele-
vizyon yayınlarının durdurulması öngörülmüştür. 

Bu bağlamda, Ulusal Karasal Sayısal TV Yayın 
Lisansı Sıralama İhalesi 16-18 Nisan 2013 tarihle-
rinde; Bölgesel Karasal Sayısal TV Yayın Lisansı 
Sıralama İhalesi, 29-30 Nisan, 2-3 Mayıs 2013 tarih-
lerinde; Yerel (T3) Karasal Sayısal TV Yayın Lisansı 
Sıralama İhaleleri 24-28 Haziran 2013 ve 01-02 
Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve ihale 
sonuçları RTÜK internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Anılan İhaleler Üst Kurulca onaylanmıştır. 

Ancak, anılan ihalelerle ilgili olarak açılan dava-
lar üzerine verilmiş olan mahkeme kararları 
doğrultusunda ulusal ihalelerin önce yürütmesi 
durdurulmuş, daha sonra da iptal edilmiş olup, 
mahkeme kararları gerekçelerine göre yeniden ihale 
yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  

Türkiye’nin karasal sayısal yayın standardı sayısal 
yayıncılıkta en son teknoloji olan DVB-T2 ve    
MPEG-4 olarak Üst Kurulca belirlenmiş ve bu 

doğrultuda Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) 
Frekans Planı hazırlanmıştır. Daha sonra, sıkıştırma 
tekniğinde dünyadaki gelişmeler göz önüne 
alınarak, mevcut durumdaki MPEG-4 yerine yeni 
bir teknoloji olan HEVC (High Efficiency Video 
Coding - H.265) sıkıştırma tekniği belirlenmiştir. 

Tüketicilerin mağdur olmaması için bu cihazların 
taşımaları gereken özellikler belirlenmiş ve TSE 
tarafından TS 13538 “İkinci Nesil Sayısal Karasal 
Televizyon Yayın Sistemi (DVB-T2) İçin Televizyon 
Alıcıları-Genel Kurallar” standardı adıyla kabul 
edilmiş ve yayımlanmıştır.  

6112 Sayılı Kanun ile karasal sayısal TV yayınlarının 
iletilmesi için gereken dijital anten tesislerinin, yayın 
kuruluşlarının ortak olduğu verici tesis ve işletim 
şirketi tarafından kurulması öngörülmüştür. Yayın 
kuruluşlarının verici tesis ve işletme faaliyetlerinin 
tek çatı altında toplanmasıyla, ayrı ayrı işletilen 
vericiler, tek bir şirket tarafından ortak olarak 
işletileceğinden mevcut anten direklerinin sayısı 
azalacak, kurulum ve işletme maliyetleri minimize 
edilecek, verimlilik artacaktır. 

Ayrıca, Ülkemizde halihazırda radyo yayınları 
frekans modülasyonlu (FM) tekniğinde 
yapılmaktadır. Diğer yandan, ülkemizde uygula-
nabilecek karasal sayısal radyo teknolojisinin be-
lirlenmesi amacıyla RTÜK’te çalışmalar devam et-
mektedir. Sektör temsilcilerinin katılımıyla DAB+, 
DRM+ gibi teknolojilerin ele alındığı çalıştaylar 
düzenlenmiştir. 

Sonuç olarak; ülkemizde henüz karasal sayısal 
TV yayıncılığına geçilememiştir. 2013 yılında 
yapılan sıralama ihalelerinin mahkemelerce iptal 
edilmesi, bu süreci geciktirmiştir. Yönetmelik ve 
şartnamelerin yeniden düzenlenmesi çalışmaları 
sürdürülmekte olup, bu çalışmaların en kısa sürede 
tamamlanarak 6112 sayılı Kanun hükmü gereği 
sıralama ihalelerinin yapılması gerekmektedir.

Şekil 1: RRC-06 Konferansında Belirlenen Türkiye Frekans Alanları
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Algılayıcılar, gerçek dünyaya ilişkin fiziksel parametreleri tespit edip 
bunları işlenebilir forma dönüştürerek sayısal ortama aktarırlar. 

Böylece fiziksel dünya ile sayısal dünya arasındaki bağlantıyı          
kurarlar. Algılayıcılar günlük hayatta sayısız cihaza, makineye, 
ortama entegre edilerek çok geniş bir uygulama alanı yaratarak 

toplumsal fayda sağlarlar. Yine algılayıcılar sayesinde deprem, sel, 
yangın vb gibi altyapı arızaları önlenebilir, değerli doğal kaynaklar 

korunabilir, verimlilik ve güvenlik artırılabilir akıllı ev teknolojileri 
gibi yeni uygulamaların geliştirilmesini mümkün kılar.

Elektronik, haberleşme ve mikro elektromeka-
nik sistemlerin geliştirilmesi ile telsiz algılayıcı 
ağların günlük hayattaki uygulama alanları 

yaygınlaşmaktadır. Örneğin yarı iletken teknolo-
jisindeki gelişmeler, işlemci hızı ve kapasitesini 
artırmakla kalmayıp aynı zamanda algılayıcıların 
boyut olarak da küçülmesini sağlamıştır. Min-
yatürizasyon teknolojilerinin uygulanması sonucu 
boyut olarak küçük, ucuz algılayıcılar, aktüatörler 
ve kontrol birimleri gerçekleştirilebilmektedir. Bun-
lara ek olarak gömülü sistemlerin geliştirilmesi ile 
algılayıcılar sayesinde günlük hayatımızda sayısız 
uygulama alanı açılmıştır. 

Telsiz algılayıcı ağlar sayesinde büyük bir coğrafi 
alan içindeki çevre kirliliği, sel baskını incelenip 
modellenebilir, köprüler üzerindeki yapısal bil-
giler (malzeme yorulması, korozyob vb) alınabilir, 
kaynak suyunun kullanımı ve tarımda kullanılan 
gübre ve tarım ilaçlarının dozu kontrol edilebilir. 
Telsiz algılayıcı ağ uygulamalarına örnek olarak;

n Ulaşım, lojistik ve endüstriyel uygulamalar,
n Tarımda rekolte, gübreleme ve ilaçlamanın   
kontrolü ve hayvanların izlenmesi,
n Çevre ve ortam koşullarının izlenmesi,
n Şehir merkezlerindeki arazinin ve yapılaşmanın 
izlenmesi,
n Eğlence ve gösteri uygulamaları,
n Güvenlik ve takip sistemleri uygulamaları,
n Sağlık uygulamaları (hasta sağlık ve ilaçlarının 
takibi, yaşlıların takibi),
n Akıllı şebekeler ve enerji kontrol sistemlerinin 
izlenmesi,
n Akıllı ev uygulamaları verilebilir.

Algılama fiziksel bir nesne veya süreç hakkında 
(sıcaklık ya da basınçta oluşacak değişimin           
gözlenmesi vb.) bilgi toplamak için kullanılan 
bir tekniktir. Algılama işlemini gerçekleştiren 
nesne algılayıcıdır. Örnek olarak verecek olursak 
bedenimizde ortamdan optik bilgileri alan gözü-
müz, ses gibi akustik bilgileri alan kulağımız, koku 
bilgilerini alan burnumuz birer doğal algılayıcıya 
örnek verilebilir. Vücudumuzda yer alan göz ku-
lak ve burnumuz uzaktan algılayıcılardır zira 
izledikleri nesneye dokunmadan gereken bilgileri 
almaktadır.

Teknik perspektiften bakacak olursak algılayıcı; 
fiziksel dünyadaki parametreleri veya olayları 
ölçülebilen ve analiz edilebilen sinyallere 
dönüştüren cihazdır. Birçok telsiz algılayıcı ağ 
fiziksel ortamı doğrudan kontrol edebilmek için 
algılayıcılar ve aktüatörler kullanırlar. Aktüatörler 
sıcak suyun akışını kontrol eden bir vana, kapıyı 
veya pencereyi açıp kapatabilen bir motor, maki-
neye yakıt enjekte edebilen bir pompa olabilir.

Telsiz Algılayıcı Ağ Yapısı

Pratik hayatta birçok algılayıcının sistemi 
doğrudan kontrol etmesine karşılık, çok büyük 
oranda algılayıcılardan oluşan telsiz ağlarda topla-
nan veriler telsiz ağ üzerindeki merkezi işlem is-
tasyonuna aktarılır. Algılayıcılardan alınan bilg-
ilerin bir merkezi istasyona aktarılması yüzlerce 
ve binlerce sayıda algılayıcıdan oluşan bir ağ yapısı 

TELSİZ ALGILAYICI AĞLAR
Prof.Dr. Aktül KAVAS / Y.T.Ü.
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Algılayıcı

Analiz

Depolama

için vazgeçilmez olmaktadır. Bu durumda telsiz 
algılayıcı sadece algılama işlemini gerçekleştirmez 
buna ek olarak işaret işleme, haberleşme ve bilgi 
depolama işlemlerini de yapar. Yüzlerce hatta bin-
lerce algılayıcıdan oluşan telsiz algılayıcı ağlar, 
genellikle uzaktan bilgi alınan ve erişilmesi kolay 
olmayan bölgelerden bilgi aktarmaktadırlar.

Birden çok algılayıcının büyük bir fiziksel alanı 
gözlemlediği durumda büyük bir telsiz algılayıcı 
ağ oluştururlar. Algılayıcılar kendi aralarında 
haberleşebildikleri gibi tanımlanmış bir merkezi 
istasyonla da haberleşebilmektedirler. Aşağıdaki 
şekilde iki adet farklı geometrik alanı gözlemleyen 
ve söz konusu gözlem bilgilerini ana istasyon üze-
rinden internete aktaran ağ yapısı verilmektedir.

Algılayıcı ağlar şekilden de görüleceği üzere 
yapılarına ve haberleşme kabiliyetlerine göre 
değişkenlik gösterirler. Basit yapıdaki algılayıcılar 
tek bir fiziksel olayı gözlemleyebildiği gibi 
daha yetenekli algılayıcılar birden çok farklı 
algılama tekniklerini (akustik, optik, manyetik) 
birleştirebilirler. Yine değişik yapıdaki algılayıcılar 

ultrasonik, kızılötesi veya radyo frekans sinyal-
lerini kullanarak değişik bilgi iletim hızlarında ve 
değişik gecikme sürelerinde haberleşirler.

Diğer taraftan basit algılayıcılar izledikleri ortama 
ait bilgileri toplarken, daha büyük işlemci gücü 
daha büyük enerji ve depolama kabiliyetine sahip 
algılayıcılar bilgiyi işleme ve bir noktada toplama 
fonksiyonlarını yerine getirir. Bu tür cihazlar telsiz 
algılayıcı ağlara haberleşme omurgası oluşturma 
gibi ek yük ve yetenekler eklerler.

Son olarak alçak irtifa uyduları yardımıyla ko-
num belirlemede kullanılan (Küresel Konum 
Belirleme Sistemleri) GPS alıcıları hedeflenen 
koordinatların bir başka deyişle konumun büyük 
bir doğrulukla bulunmasını sağlayan yetenekli 
algılayıcılardan oluşan telsiz algılayıcı ağlara 
örnek olarak sunulabilir.

Günlük hayatımıza bu kadar çok uygulama alanı 
ile giren telsiz algılayıcı ağlar şüphesiz gelecekte 
çok daha fazla kullanım alanı ile bizlere hizmet 
vermeye devam edecektir. 
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Haberleşme gizliliğinin ihlali ile  istihbari bilgilerin ortalıklarda 
dolaşmasının oluşturduğu kaos dünyayı kasıp kavurmaktadır. Aslında 

“Dikkat düşman dinliyor”,  ifadesi her ne kadar ilk görüşte bizlere 
garip gelse de işin özünde; uzaktan  iletişim gerçekleştirilirken 
aktarılması gereken bilgilerinin gizlilik durumu düşünülerek        

transferine karar verilmelidir.  Bu karar bir birey için iş hayatı ve özel 
hayatındaki hassasiyetleriyle ilişkilendirilebilecekken bir devlet için 

ise  ülkenin bekası  ile ilişkilendirilebilir.

Yrd.Doç.Dr. Serkan AYDIN / Marmara Üniversitesi

Özellikle devlet kurumlarında haberleşme 
güvenliğini sağlayacak olan kadrolar 
oluşturulurken işin ehline verilmemesi, bu 

işi gerçekleştirecek kişilerin tam araştırılmaması 
çok büyük güvenlik açıklarına neden olacaktır. 
Haberleşme şebekeleri oluşturulurken  yabancı 
müdahalelerin olması, takip ile kontrolün stan-
dart dışı  ciddiyetsiz ortamlarda  ölçüm ve arşiv 
kayıtları tutulmadan gerçekleştirilmesi, ölçüm 
yapılan cihazların kalibrasyonlarının yapılmaması, 
örneğin 15 yıl önceki ilk ölçümü yapan cihazın 
saklanmaması, periyodik ölçümler ile hat ölçüm 
sonuçlarının karşılaştırılmaması gibi birçok du-
rum  güvenlik  açıklarına neden olacaktır. 

Yüzyıllar boyunca dünyaya nizam veren Osmanlı 
Hükümdarlığı döneminde şahinci başının 
küçüklükten sarayın içersinde yetiştirilerek daha 
sonra veziriazamlık görevine getirtilmesi devlet 
işlerinde güvenilir kişi yetiştirmenin önemiyle il-
gili ibretlik bir örnektir.  

Kablolu iletişimde ana omurgalar fiber optik 
kablolar ile gerçekleştirilmektedir. Fiber op-
tik kablodan çok büyük miktarda data transferi 
gerçekleştiğinden dolayı  içersinde önemli bilgile-
rinde akacağı kaçınılmazdır. İşte fiber iletişimdeki 
en büyük zaaf çok fazla bilgi taşımasından dolayı 
oluşmaktadır. Fiber kabloların içersinden geçen 
ışığın pasif ve basit bir işlem ile birden fazla 
kopyası oluşturularak başka bir fiber kıla trans-
feri sağlanabilmektedir. Optik bölücülerle(Optik 
splitter) yapılan bu işlem sonrasında aynı bil-
gi çoğullanmaktadır. Bundan sonraki işlem 
ise bilgilinin devamlı süratte kaydedilmesi ve  
bilgi paketlerinin işlenerek  orijinal bilginin 
oluşturulmasıdır. Bilginin şifreli olması durumu 
ise tamamıyla istihbaratçıların işine yaramakta 
direk bu bilgilere odaklanmaktadır. Şifreleme 
işleminin yapılması her ne kadar bir önlemmiş 
gibi görünse de sadece gerçek zamanlı iletişimde 
fayda sağlanmaktadır. Örneğin savaş meydanında 
şifre çözülene kadar geçen sürede  yapılması ge-

DİKKAT DÜŞMAN DİNLİYOR!
Haberleşme, Gizlilik ve İstihbarat
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Özel hayatın gizliliği ile  haberleşme özgürlüğü 
kapsamında bir dizi yasa yürürlülüğe girmiştir. 
İnternet hizmeti veren kuruluşlar sağladıkları 
bilginin içeriğini çok rahatlıkla kontrol edebil-
mektedir. IP tabanlı hizmet veren bu  sistem-
lerde kullanıcıların gereksinimleri tahmin edi-
lebilmekte basit ve kompleks veri madenciliği 
işlemleri yapılarak  girdiği sitelerde kendilerine 
uygun reklamlar uygulanabilmektedir. 

Uydu TV yayıncılığında bu işlem yapılamamaktadır. 
Uydudan yayın izleyen kişilerin hangi saatte 
hangi programı izlediği veya hangi reklamlarda 
zap yaptığı belirlenememektedir. Yalnız inter-
net desteği olan uydu alıcılarında bu durum 
farklı olabilir. Gelecekte kendisini izlettiren ve 
reklam alımına  izin veren kullanıcıların diğer 
kullanıcılara göre daha az fatura ödeyeceği hatta 
bedava hizmet alacağı aşikardır.

Özel hayatın gizliliği ile devlet işlerinde 
gerçekleştirilen iletişimin ciddiyeti önem arz et-
mektedir. Bu kapsamda dünyada ve Türkiye’de 
haberleşme gizliliği ve özgürlüğü ile yeniden 
yapılanmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. 
En kısa zamanda soğuk savaşın emareleri biraz 
önce ortadan kalkmalı huzurlu bir gelecek için 
çalışmalar yapılmalıdır.  

reken yapılmış artık bilgi çözülse de pek bir 
ehemmiyeti kalmayan özel durumlar için fayda 
sağlanmıştır.  Şifreli verilerin içersindeki bilginin 
nasıl bir bilgiye benzediği tahmin edildiği anda 
çözümlenmesinin şuanki teknolojiyle sadece 
zaman aldığı bilinmektedir. O zaman iletişim 
kurulurken bilginin devamlı kaydedildiği ve 
şifrelemenin-kriptonun sadece ilgiliye bi-
raz zaman kazandırdığı hiçbir zaman akıldan 
çıkartılmamalıdır. Hele hele gerçek bir  mu-
haberecinin kurduğu  bir şebeke çok rahatlıkla 
dinleniyorsa ve içersinden geçmemesi gereken 
veriler rahatlıkla elde edilebiliyorsa istihbaratı 
yapan kişilerin bu durumdan şüphelenmesi ge-
rekmektedir. 

Uydu iletişiminde verinin koklanması ve indirile-
rek devamlı kayıt oluşturulması  kablolu iletişimin 
aksine herhangi bir hafriyat veya sonlandırma 
yapmadan gerçekleştirilebilmektedir. Şuan bile 
PC tabanlı mac adresi olan uydu alıcıları ile 
internetten bulunacak programlarla uydudan 
iletişim yapan kişilerin verileri indirilebilir, eğer 
internette sörf yapıyorsa nasıl bir siteyi incelediği 
hakkında bilgi sahibi olunabilir. Aynı durum 
kablosuz iletişimin gerçekleştiği GSM ve Wi-Fi 
ortamlarında da geçerlidir. 
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Günümüzde bireysel kullanıcılardan kurumsal firmalara kadar tüm 
tüketicilerin yeni nesil haberleşme ihtiyaç ve talepleri geniş bant in-
ternet kullanım ihtiyacını arttırmaktadır. Haberleşme altyapılarının 

bu taleplere bağlı olarak gelişmesi sonucu Fiber Optik, 3G/4G, 
WiFi gibi kablosuz iletişim araçları ile bu ihtiyaçlar karşılanmaya 

çalışılmaktadır. Bu gibi haberleşme altyapıları birçok yerde 
bulunmasına rağmen altyapının olmadığı, yetersiz olduğu veya ku-
rulum maliyetinin yüksek miktarda yatırım gerektiği yerlerde Uydu 

Haberleşmesi her zaman akla gelen bir alternatif olmuştur.

Muhammed Halil ŞAHİNER / ClickNET

KA BAND Uydu İnternet

Gelişen teknolojiye bağlı olarak geniş bant 
haberleşme ihtiyacının artması, Uydu 
Haberleşme Sistemlerinde kullanılan Ku 

ve C Bant Uydu altyapılarının yüksek maliyet 
ve pahalı donanım zorunlulukları, kullanıcıları 
geniş bant ve ekonomik maliyetler sunan Ka 
Bant Uydu sistemlerini kullanmaya teşvik etmek-
tedir. Ka Bant Uydu Teknolojisi sayesinde Geniş 
Bant Haberleşme servisleri yüksek hız ve düşük 
donanım boyutları ile sunulabilmektedir. Aynı 
frekansın uydu kapsama alanında birden çok 
Beam’de farklı bölgelerde kullanıcılara hizmet 
verecek şekilde kullanılabilmesi sayesinde daha 
yüksek uydu kapasitelerine erişmek mümkün 
olmuş ve bunun bir sonucu olarak Ka Bant inter-
net erişim fiyatları karasal geniş bant servisleri ile 
rekabet edebilecek hale gelmiştir. Ayrıca Ku ve C 
bant uydularda olduğu gibi geniş bir bölgeyi kapsa-
mak yerine daha küçük kapsama alanı ve yüksek 
frekansta (26,5–40 GHz) çalışan bir sistem olması 
sonucu Ka Bant son kullanıcı antenleri (VSAT) 
daha küçük boyutlarda olabilmektedir.

Ka Bant servisleri özellikle Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Asya gibi haberleşme altyapılarının 
yetersiz olduğu coğrafyalarda yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Öncelikli kullanım alanlarını şu 
şekilde sıralamak mümkündür,

Geniş bant internet hizmetleri
n VoIP, RoIP
n E-Eğitim
n Broadcast Hizmetleri
n Kurumsal Uygulamalar
n Madencilik ve Petrol Endüstrisi
n Uzaktan Sağlık Hizmetleri

Bu yazıda özellikle Ka Bant uydu çözümleri ile 
entegre olarak çalışan ve kullanım yaygınlığının 
artmasına yardımcı olan tümleşik haberleşme 
çözümleri üzerinde duracağız.

Ka Band Uydu İnterneti İle Entegre 
Tümleşik Haberleşme Çözümleri    

Yayıncılık alanında yüksek çözünürlüklü canlı 
yayın gönderme isteği, karasal altyapının uygun 
olmadığı yerlerde ekonomik IP haberleşmesinin 
sağlanması, sahadaki telsiz operatörlerinin lo-
kasyondan bağımsız olarak uzak alanlarda 
görüşebilmeleri ve GSM kapsama alanlarının 
olmadığı yerlerde GSM kapsama alanlarının 
sağlanabilmesi Ka Bant kullanımının geniş bir    
alanda hizmet vermesini sağlamaktadır.

Modeo Encoder

Günümüzde HD video kullanımı oldukça popü-
ler hale gelmiştir. Ku bant uydular ile HD video 
yayını için daha çok uydu kapasitesi ve büyük 
ve pahalı ekipman kullanımını gerektirmektedir. 
Yüksek çözünürlükteki bu görüntülerin Ka bant 
uydular üzerinden transferi için bu teknolojinin 
gerektirdiği özelliklere sahip cihazlar gerekmekte-
dir. Ka Bant uydu operatörleri tarafından sunulan 
paylaşımlı internet servisleri ile HD video yayını 
yapabilmek için standart Encoder’lardan farklı 
olarak dinamik olarak sürekli değişen bant 
genişliğine uygun çalışabilecek Encoder ihtiyacı 
doğmaktadır.  Bu ihtiyacın sonucu olarak Modeo 
Encoder geliştirildi. Modeo Encoder’ın sahip 
olduğu temel 2 özellik şunlardır,
•	 Uyarlanabilir Bitrate Algoritması
•	 Bonding Algoritması
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Ka bant sistemler için geliştirilmiş “Uyarlanabilir 
Bitrate Algoritması” ile içerik birden çok bit oranı 
ile kodlanarak internet üzerinden video akışı 
gerçekleştirilir. Modeo Encoder, upload hızını ve 
uydu gecikmesini algılayarak en uygun video bit 
oranına karar vermektedir. Bu sayede değişen 
uydu bant genişliğine ve uydudaki gecikmeye 
uyumlu bir video iletimi mümkün olur. HD video 
içeriğini göndermek için birden çok Upload kapa-
sitesi gerekmesi durumunda Modeo Encoder ile 
farklı uydu modemlerin kapasitelerini Bonding 
Algoritması ile birleştirmek ve daha yüksek hızlara 
erişmek mümkündür.

VoIP 

Uydu modem ile birlikte sağlanan IP telefonlar ile 
herhangi bir ekstra yatırıma gerek olmadan, IP pro-
tokolü üzerinden telefon görüşmeleri yapılabilir. Bu 
sayede lokasyon bağımsız olarak ve uygun fiyatlarla 
telefon görüşmelerini Ka Bant Uydu İnternet Hiz-
meti üzerinden yapmak mümkün olmaktadır.

Uydu üzerinden yapılan VoIP uygulamalarında 
bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bun-
lardan birincisi kullanılan bant genişliğidir. VoIP 
görüşmesi için kullanılan Codec’e bağlı olarak 
değişik bant genişliklerine ihtiyaç olup Ka bant in-
ternet hizmetlerinde bu fazlasıyla karşılanmaktadır. 
İkinci nokta ise gecikme süresidir. ITU tarafından 
tavsiye edilen gecikme süresi 400 milisaniyedir. Bu 
süre uydu sinyalinin yer istasyonu ile uydu arasında 
iletimi için gerekli olan yaklaşık 500 milisaniy-
enin biraz altında olmakla birlikte uygulamada 
bir sorun olmamaktadır. Diğer bir konu ise pa-
ket kayıplarıdır. VoIP’te çalışma mantığı 
güvenli internet bağlantısı 
üzerine kuruludur. 
Uydu haberleşmesinde 
ise uydu sinyalini et-
kileyecek birçok faktör 
vardır. Bu sebeple önce-
likli olarak BER (bit hata 
oranı) değerinin oldukça 
düşük olmasına dikkat 
edilmesi gerekmektedir. QoS 
ve önceliklendirme yapılması ise 
VoIP trafiğinin iletiminin garanti edile-
bilmesi için gereklidir. Geliştirilmiş çeşitli kod-
lama algoritmaları vardır ve en yaygın olanı G.729 
Codec’tir. G.729 kodlama için 8 kbps’lik bir kapasit-
eye ihtiyaç olmaktadır. Kullanılan diğer bir standart 
ise G.723 olup bunun için 5.3 kbps gerekmektedir.

RoIP

Açılımı “Radio over IP” olan bu sistem sayesinde 
analog telsiz sistemleri (VHF , UHF) internet 
ağları ile entegre bir şekilde çalışabilmektedir. 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan analog 
telsiz sistemlerinin Ka Band Uydu sistemleri 
üzerinden kullanılabilmesi haberleşme ihtiyacını 
karşılamada ekonomik avantajlar sunmaktadır. 
Kurulan bu sistem sayesinde kullanıcılar arasında 
telsiz görüşmeleri yapılması yanında IP üzerinden 
VoIP vb. diğer sistemler ile de tümleşik bir çözüm 
sağlanmaktadır.

VoIP ve RoIP çözümleri yanında IP üzerinden 
çalışan diğer haberleşme sistemlerinin Ka Band 
Uydu Sistemleri üzerinden çalışabilmesi ko-
nusunda firmamız tarafından çalışmalar yapılmış 
ve testler başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 
Bunlar arasında FemtoCell ve GoIP gibi GSM 
haberleşmesinin IP üzerinden taşınması sağlayan 
sistemleri sayabiliriz.

Ka Bant uydu interneti sayesinde sağlanan en-
tegre çözümler kullanılan iletişim teknolojile-
rini zenginleştirmiştir. Bu teknolojik zenginlik 
ile sağlanan daha kaliteli, daha ekonomik ve 
çeşitli çözümler insanoğlunun hayat kalitesini 
arttırmaya devam edecektir.
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Özellikle 21. Yüzyılda teknolojinin ve iletişim olanaklarının 
gelişmesiyle birlikte, tüketicilerin satın alacağı ürünlerle ilgili 

kapsamlı şekilde araştırma yaparak, hangi markayı tercih etmesi 
gerektiğine dair birçok ipucuna ulaşabilmesi; teknoloji ürünlerini 

tasarlayan, üreten ve satan firmalar arasındaki rekabeti iyiden iyiye 
arttırmıştır. Günümüzde birçok farklı marka üründe benzer özel-

likleri görebilmek mümkün. Bu aşamada tüketicinin tercih edeceği 
üründe kalite, performans ve fiyat kriterlerinin yanında aradığı 

başka bir parametre daha öne çıkıyor, o da firmaların verdiği satış 
sonrası hizmetin kalitesi.

Müşteriler gerek sosyal çevrelerinde, ge-
rekse elektronik platformlarda farklı 
markaların satış sonrası geri bildirimlerine 

rahatça ulaşabilmektedirler. Bu ortamlarda ürün-
lerin performansı, kalitesi, arıza oranları ve firmalar 
tarafından verilen müşteri desteği oldukça kapsamlı 
şekilde analiz edilebilmektedir. Bundan dolayı bu 
rekabet ortamında firmalar, ayakta kalabilmek için 
satış sonrası hizmetler alanında birçok yatırım yap-
mak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tut-
maya özen göstermek mecburiyetindedirler.

Firmaların Satış Sonrası Hizmet Departmanları, 
ürünlerin satış faaliyetleriyle birlikte başlayan tüm 
satış sonrası organizasyon ve sürecini yöneterek, 
satışların devamlılığına ve müşteri sadakatinin 
oluşumuna destek vermelidir. Firmaların vereceği 
satış sonrası hizmetlerde; müşterilerin teknik 
destek, şikâyet, talep ve önerilerini iletebileceği 
telefon, e-posta ve iletişim formları gibi araçlara 
rahat ulaşabilmesi, hızlı geri dönüş alabilmesi 
ve talebini ilettiği konularda memnuniyetinin 
sağlanması çok önemlidir. 

Yukarıda anlatılmaya çalışılan satış sonrası 
hizmet süreci ülkemizde ve bugünkü şartlarda 
incelendiğinde, gerek firmalar açısından ge-
rekse tüketiciler açısından birtakım sorunların 
yaşandığı görülmektedir. Müşterilerin satın 
aldıkları ürünlerle ilgili yaşadıkları ilk prob-
lem ürününün montajı ve kurulumu ile ilgili 
olmaktadır. Kurulumla ilgili firma ile iletişime 
geçildiğinde, özellikle yoğun dönemlerde verilen 

randevular geç tarihlerde olabilmektedir. Diğer 
bir sorun ise firmalar belirtilen tarihte kesin bir 
saat vermedikleri için müşteriler gün boyu evde 
beklemek zorunda kalabilmektedir. Kurulum 
esnasında gelen teknik personel, ürünle ilgili 
yeterli bilgi vermemekte ve sorulan sorulara karşı 
da ilgisiz davranabilmektedir. Daha ilk aşamada 
meydana gelen ve müşteri sadakatini zedeleyecek 
bu durumun önüne geçilebilmesi için firmalar, 
teknik personelini kaliteli bir eğitimden geçirme-
li ve müşterilerden sürekli geri bildirim alarak 
performansını dinamik olarak takip etmelidir.

Bu aşamadan sonra tüketicilerin karşılaştığı 
diğer bir zorluk ise ürünlerin kullanımı 
esnasında zorlanmalarıdır. Tüketicilere yol gös-
termek üzere firmaların hazırladığı kullanma 
kılavuzları, çoğu zaman detayların verilmediği 
ve kolayca anlaşılabilecek bir formatta olmadığı 
için yeterince fayda vermemektedir. Burada 
tabii ki milletçe okuma alışkanlığımızın zayıf 
olmasından dolayı da kılavuzun okunulmasından 
kaçınıldığını belirtmek yerinde olacaktır. Bun-
lardan dolayıdır ki kullanıcı, ürünün kullanımı 
esnasında yaşadığı bir problemi kılavuzda 
araştırmaktansa, firmaya yazılı ve sözlü olarak 
ulaşmayı tercih etmektedir. Burada müşteriye 
verilen cevap yeterince hızlı ve tatmin edici 
olmadığı karşılaşılabilen bir durumdur. Bunun 
önüne geçebilmek için firmaların yeterli sayıda 
personel istihdam etmesi ve yine iyi bir eğitim 
sürecinden geçirmesi önem arz etmektedir.

Bilal ALTUNBAŞ / NETA

Markalaşma Yolunda Sırlı Bir Anahtar: 
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Tüketicilerin yaşadığı bir diğer meşakkatli 
süreç ise, kullandığı ürünün arıza yapmasıyla 
başlamaktadır. Bu durumda firma ile iletişime 
geçilmekte, bulunulan şehirdeki yetkili servisin 
iletişim bilgileri alınmaktadır. Eğer ilgili firmanın 
o şehirde yetkili servisi yok ise müşterinin, arızalı 
cihazı kargo ile Merkez Servise gönderme zah-
meti ortaya çıkmakta ve ayrıca garanti bitmiş ise 
kargo bedelini de üstlenmesi gerekmektedir. Diğer 
durumda ise bulunduğu şehirdeki yetkili servise 
gitmektedir. Burada eğer yetkili servis cihazı fabri-
kaya göndermeyi tercih ederse, müşterinin cihazı 
geri teslim alma süresi uzamaktadır. 

Bu süreçte müşterinin garanti belgesinin olmaması 
veya doldurulmamış olması ve faturasının 
olmaması müşteri ile yetkili servisi ya da firmayı 
karşı karşıya getiren bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Burada müşterinin dikkat etmesi 
gereken şey, ürünü satın aldığında faturayı ve 
doldurulmuş şekilde garanti belgesini, garanti 
süreci bitene dek muhafaza etmesidir.

Yetkili servisler üzerinde ayrıca durmak gerekir 
kanaatindeyim. Burada hem servislerin hem de 
firmaların yaşadığı ciddi problemler mevcuttur. 
Yetkili servisler, firmalar tarafından yeterli teknik 
ve yedek parça desteği alamamaktadırlar. Diğer bir 
ciddi problem ise, günümüz şartlarında artık yeni 
tamir ustaları maalesef yetişmemektedir. Bundan 
dolayı da yetkili servisler usta istihdam etmekte 

zorlanmakta ve özellikle garanti kapsamındaki 
ürünleri (mali getirileri düşük olduğundan) 
merkez servise yönlendirmeyi uygun görmek-
tedirler. Bu da firmaların merkez servislerinin 
gereksiz yere kargo bedeli ödemelerine ve aşırı 
yoğunluk yaşamalarına neden olmaktadır. 

Firmaların piyasaya arz ettiği ürünlerle ilgili, 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan “Satış 
Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (SSHYB)” 
alması zorunluluğu bulunmaktadır. Bir örnekle 
açıklayacak olursak, uydu alıcısı üretimi ve satışı 
yapan bir firma TS 12713 kriterinde SSHYB almak 
zorundadır. Bu belgenin vize süresi 2 yıl olmasına 
karşın, belge alırken kurulması gereken ülke 
çapındaki TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip 
20 yetkili servis ile yalnızca 1 yıllık sözleşme imza-
lanabilmektedir. Bu da firmaların iş yoğunluğunu 
arttırmakta ve her yıl aynı sözleşme giderlerini 
tekrar tekrar üstlenmek zorunda kalmalarına 
neden olmaktadır. Diğer taraftan yetkili servisle-
rin aldığı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin şartları 
ağır olduğundan, gerçekten tamir işlemi yürüten 
servislerin bu belgeyi almaktan kaçınmalarına 
yol açmaktadır. Bunun sonucunda da firmalar, bu 
işi ticarete döken servislerle çalışılmaya mecbur 
bırakılmaktadırlar. Bu konularda aynı zamanda 
üyesi olduğumuz TUYAD’ın bakanlık nezdindeki 
girişimlerini desteklediğimizi belirtiyor, firma-
lar ve servisler yönünden rahatlatıcı bir karar 
çıkacağını ümit ediyoruz.
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Değerlendirmeler, istihdam piyasasının du-
rumuna ve sektörel yatırımlar ile bunların 
işe alım piyasasına etkisine ışık tutarak, 

teknoloji profesyonellerinin ve şirketlerinin 
karşılıklı beklentilerini ortaya koyuyor.

İstihdamda hareketlilik devam ediyor

Firmanın verilerine göre, 2015’in ilk yarısında BT 
sektöründe istihdam alanında artış görülürken, 
büyümenin hız kestiği veya doygunluğa ulaştığı 
sektörler de mevcut. Michael Page Teknoloji 
Bölümü Müdürü Giray Keskin yılın ilk bölü-
münde BT sektöründe istihdam alanında artış 
görülmesinin en önemli nedeninin araştırma ve 
geliştirmeye ayrılan yatırımların artmasına bağlı 
olarak eleman ihtiyacının doğması olduğunu be-
lirtiyor. Devlet teşvikleriyle beraber Teknoparklar 
ve genel BT yatırımlarının artış göstermesinin, 
teknoloji pazarının büyümesine katkı sağladığını 
vurgulayan Keskin, diğer yandan en büyük sektör-
lerden olan bankacılık ve  telekomünikasyonun bu 
dönemde  işe alım açısından doygunluğa ulaştığını 
gözlemlediklerini ifade ediyor. Söz konusu sek-
törler büyümeye devam etmediğinden işe alımlar 
azaldı. Bununla birlikte enerji sektörü büyümeye 
devam ederken personel alımında da artış görüldü. 

Keskin, BT sektörünün en büyük müşterilerinin 
başında telekom ve finans sektörü firmaları 
geldiğine, bu nedenle iki sektördeki  küçülmelerin 
veya büyümelerin durmasının BT firmalarının 
iş hacmini yakından etkilediğine dikkat çekiyor. 
2015’in ilk yarısında bu alanlarda karlar düştüğü 
için firmalar cost-cutting olarak işe alım yapma-
maya veya işten çıkarmaya yöneldi. İşe alımlarda 
yönetim seviyesinde azalma olurken, başlangıç ve 
orta seviyelerde artış gözlemlendi. Giray Keskin’in 
BT sektörü ile ilgili genel değerlendirmesi şöyle;

Yerli yatırımlarda artış oldu

Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımlarda artış olmak-
la birlikte büyük  yabancı yatırımcıların ilgisinde 
azalma görülüyor. Büyük şirketlerin bu konudaki 
ilgisinin azalmasında, küçük ölçekli  yabancı üre-
ticinin Türk pazarına   girmeye başlaması etkili 

Dünyanın önde gelen işe alım, seçme ve yerleştirme danışmanlığı 
firmalarından Michael Page Türkiye, 2015’in ilk yarısında Teknoloji 

Sektöründeki dinamikleri değerlendirdi. 
oldu. Küçük üreticiler pastadan pay alıp büyük 
üreticinin payı küçülmeye başlayınca, geniş çaplı 
şirketler bu alana eskisi kadar yoğun ilgi göster-
mediler. Yatırım alanındaki bu değişen durum, işe 
alımları da etkiledi dolayısıyla büyük üreticilerde-
ki işe alımlarda azalma oldu.

İstanbul dışında yatırımlar bazında dikkat çeken 
şehirlerin başında İzmir geldi. Telekom firmaları 
İzmir’e de yatırım yapmaya başladı dolayısıyla sek-
tördeki hareketlilik arttı, işe alımlar hız kazandı. 

Yaz dönemi nedeniyle pek çok diğer sektörde 
olduğu gibi teknoloji alanında da tatil döneminin 
etkisiyle projeler yavaşlamış durumda ancak son-
baharda hareketliliğin tekrar artması bekleniyor.

Geçici personel uygulamaları tercih                
edilmeye başlandı

BT sektöründe diğer ülkelerde yaygın kullanılan 
geçici eleman istihdamının Türkiye’de de 
yaygınlaşması şirketlere daha kullanışlı bir ortam 
sunabilir. Ancak ülkemizde BT firmaları geçici 
eleman konusuna fazla talep göstermiyor. BT 
alanında “Bodyshopping” dediğimiz, geçici süreli 
kontratla outsource eleman sağlama uygulaması 
yeni yeni tercih edilmeye başlandı.  Halbuki 
dönemsel istihdam, geçici kontratla çalışma, 
işsizlik konusunda ciddi   katkı sağlayacak alter-
natiflerin başında geliyor. 

Giray Keskin
Michael Page
Teknoloji Bölüm
Müdürü
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Çalışan sadakatini ve motivasyonunu artırmak 
için temel noktaların başında arkadaş canlısı 
çalışanlar ile güzel bir çalışma ortamı 
sağlamak; çalışana gerçek bir finansal 
bakış açısı vermek; çalışabilmesi için 
etkili ve iyi araçlar sunmak ile iş - özel 
hayat dengesini kurabilmek için olanak 
sağlamak geliyor. Ayrıca donanımlı 
adaylar çalışacakları şirketlerde cazip 
bir maaş paketi; şirketin itibarı veya 
marka değeri; sorumlulukların ve 
gerçekleştirilecek görevlerin açıkça 
tanımlanması; kariyer yolunun açık 
olması etkenlerine önem veriyor.

Cazip maaşlar BT sek-
törü çalışanlarının kolay iş 
değiştirmelerinde teşvik edici 
oluyor ve sektör profesyonelleri 
iş şartlarını beğendiklerinde 
şehir hatta ülke değiştirmekten 
kaçınmıyorlar. 

BT çalışanlarının önem ver-
dikleri diğer bir nokta ise 
yapacakları işin tarifi ve 
sorumlulukları konusunda 
açıkça bilgilendirilmeleri.  Öte 
yandan ilgi çekici kariyer 
imkanları bulduklarında 
hızlı karar vermekten 
çekinmiyorlar.

Şirketlerin Çalışan
Tercihleri

Teknoloji sektöründe 
işverenlerin aday-
larda dikkat ettikleri 
noktalarından başında 
sektör bilgisi ve teknik an-
lamda donanımlı olmak 
geliyor. Ayrıca adaylarından 
güçlü iletişim becerilerine 
ve analitik yetkinliklere sahip 
olmaları bekleniyor. Teknik 
roller için işe alımlarda iletişim 
kabiliyetleri gelişmiş olan adaylar 
pozisyona daha kolay seçiliyor ve 
daha başarılı oluyorlar. 

Öte yandan stabil bir kariyer grafiği 
yani kısa zaman aralıklarıyla çok fa-
zla iş değiştirmiş olmamak, seçme ve 
yerleştirmelerde adayları daha üst sıralara 
yükseltiyor. Piyasadaki yüksek turnover 
oranları, firmaları çok iş değiştiren adaylara 
karşı temkinli olmaya yöneltiyor. Teknoloji sek-
törü çalışanlarının mülakatlarda, rol ve şirketle ilg-
ili motivasyonlarını, iş değiştirme nedenlerini doğru 
ve açıkça ifade edebilmeleri büyük önem taşıyor.
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Bir hizmet veya servis kuruluşunun, fabrikalarda seri üretim ve ürün 
geliştirmekte olan markaların, eğitim kurumlarının, zincir mağaza – 
çoklu şube şeklinde örgütlenmesi olan kurumlarının;  kendi işleriyle 
ilgili; tanıtım – hizmet – üretim – servis – eğitim video portalı sahibi 

olması günümüz video over IP teknolojileri ile birlikte kolaylaşmıştır.

Nedim PALA / Protel

Bunun için gerekli olan donanım; bir ser-
ver ve bu servera yüklenmiş video portal 
yazılımıdır.Yerel networkte dağıtım için; 

izleyici sayısı kadar çıkışı olan bir network switch 
kullanılır.

Yazılım ve kurumla ilgili videolar yüklenmiş bu 
server aracılığıyla; kurumsal videolar, kurum 
içindeki yerel ağ vasıtası ile PC – Laptop – Ipad, 
smart telefon ve settopbox bağlı TV ekranlarından 
izlenir. Ortak mekanlarda kurulu olan büyük 
ekran TV alıcıları ile ders, toplantı , konferans et-
kinliklerinde kullanılır.

Aynı sistemle; lojman, yurt, kampus, okul, ku-
rum gibi yerlerde film izleme, you tube, vimeo 
oynatma, media player kullanımı gibi film/eğlence 
amaçları için de kullanılabilir. İzlenecek filmler in-
ternet üzerinden DVD, VCD, Blue Ray vasıtasıyla 
yüklenebilir, tanıtım sayfası görülebilir, radyo 
kanalları ve canlı TV yayınları seyretmek için de 
kullanılabilir.

İzleyici sayısına göre oluşturulan server hard disk 
kapasitesi ile, binlerce film ve video kanalını sey-
retmek mümkündür.Aynı sistemin; geniş alan 

ağlarında (wan) kullanımı içinde V.O.D. server + 
settopbox donanım ve yazılımıyla birlikte; aylık 
veya yıllık ödemeli bir C.D.N. (content delivery 
network) hizmeti almak gereklidir.

Servera yüklenen kurumsal veya film video siste-
mi; V.O.D. sisteminin yönetim paneli vasıtası ile 
gruplara/kategorilere ayrılarak, hangi noktaların 
veya kişilerin hangi tür videoları izleyeceği be-
lirlenir. Video yükleme ve yönetim işlemleri için 
yönetim panelinde yetkilendirme yapılabilir.

V.O.D. yazılımı ile birlikte çalışan yönetim panelinin 
(admin panel) uzaktan herhangi bir bilgisayar veya 
Ipad ile girilebilen arayüzü ile bu işlemleri ve çok 
daha fazla fonksiyonları yönetmek mümkündür.
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