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Dear readers,

2018 yılı “Ekonomik sorunların yoğun 
olduğu ve siyaset ekonomisinin 
ülkemizi ötekileştirme yolunda 
olumsuzluklar yaşattığı” bir yıl oldu.

Ama ülkemiz yine tüm sorunların 
üstesinden milletimizin yüksek 
değerleri ile geldi. Tüm dünyanın 
gözü gerek coğrafi gerekse stratejik 
değerlere sahip ülkemizin yükselen 
değerlerinde. Bu değere sahip 
olma açısında bazen ülkemizi zayıf 
düşürmeye çalışanlar olmaktadır ve 
emellerine asla ulaşamayacak, millet-
devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka 
hezimete uğrayacaklardır. 

2019 yılında da milletçe birbirimize 
kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2019 
yılında emin adımlarla yoluna devam 
edecektir. Bunun için hiçbir mazeret 
üretmeyeceğiz ve her daim bir çıkış yolu 
bulacağız. 

Türkiye Cumhuriyeti ve kardeşliğimizi 
kimse bozamayacak. Demokrasiyi,  
Atatürk İlke ve İnkılaplarını ülkemiz 
istikrarı, hukuk düzenimiz ve neslimizin 
güvenliği için gözümüzün ışığı gibi 
koruyacağız. 

Siyasi parti temsilcilerinin inadına biz 
birimize daha çok sarılacağız. Toplumsal 
ayrışmayı toplumsal dayanışmaya 
dönüştürüp daha çok büyüyecek 
ve el birliği ile toplumsal huzuru 
sağlayacağız.

Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse 
bozamayacak. 

Bu ülkenin idamesi için çok bedel 
ödendi, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 
asla unutmayacak ve onların emanetine 
daima sahip çıkacağız. 

2018 was a year of intense economic 
problems and political economy 
created negativities on the othering of 
our country.

But our country has overcome all the 
problems, our nation has come through 
high values. The eyes of the whole 
world are in the rising values of our 
country which has both geographical 
and strategic values. In order to have 
this value, sometimes there are those 
who try to weaken our country. They 
will never be able to reach their will and 
will be defeated in the face of nation 
and state engagement.

In 2019, the nation will engage 
each other. In 2019, our country will 
continue its path with confident steps. 
We will not produce any excuses for 
this, and we will always find a way out.

Nobody’s going to ruin our Republic 
of Turkey and brotherhood. We will 
protect democracy, the principles and 
reforms of Atatürk as the light of our 
eyes, to ensure the stability of our 
country, the rule of law and the security 
of our generation.

We will embrace each other 
more, the stance of political party 
representatives. We will turn social 
segregation into social solidarity. We 
will grow more and we will provide 
social peace by hand.

Nobody will break our peace and 
brotherhood.

This country has been paid a lot for 
maintenance. We will never forget 
our martyrs and veterans and we will 
always have their trust.

Chairman of TUYAD
Hayrettin ÖZAYDIN

Değerli Okurlar, 

CHAIRMAN

Let 2019 be the 
most important year 
that we bunch up as                       

a whole nation!
2019 yılı milletçe 
birbirimize 
kenetleneceğimiz en 
önemli yıl olsun!



Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyoruz ki 
ülkemizin hukukuna, yasa ve yasama organlarına 
güven artacak ve kardeşliğimiz ile demokrasimize 
yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olmaya 
mahkûm olacaktır.

2019, sektörümüz ve ülkemiz için kalkınma yılı 
olsun buna canı gönülden inanın ve inanalım 
kalkınma ancak bu şekilde olacaktır.

2019 yılını üreterek, çalışarak en iyi şekilde 
değerlendirelim. Yapılacak yerel yönetim seçimi 
ülkemiz adına hayırlara vesile olsun, güzellikler 
olsun, ülkemiz ve demokrasimiz çok daha güçlü 
olsun. 

Ülkemizi tehdit eden tüm unsurların ve tehditlerin 
yok olduğu bir yıl diliyoruz. Çalışmalarımızı 
en yaygın şekilde devam ederken ülkemizin 
güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti de 
göstereceğiz. 

2019’da sosyal adaletin, düşünce ve her türlü 
özgürlüğün bol olduğu bir yıl olsun. Milletimizin 
refah ve ekonomik seviyesi yükselsin ve insanımız 
mutlu olsun.

Türkiye’de, demokrasi, insan hakları ve kalkınma, 
Atatürk’ün yolunda ve çabalarının devamında 
yeniden taçlandırılarak devam etsin.

Yüce Türk milletinin ve Türkiye’nin ufku geniş ve 
önü açık, yarınları umut dolu, geleceği aydınlıktır. 
Umudunuz daim olsun. İnanıyorum ki, önümüzdeki 
yıl, Türkiye Cumhuriyeti’nin yıldızı daha da 
parlayacak; bütün dünya ülkemizin, milletimizin 
başarılarını konuşacaktır.

En son dönemlerin en büyük toplumsal sorunları, 
cinsel istismarın ve kadına şiddetin son bulduğu, 
hayvan haklarının insan hakları kadar değerli 
olduğu, bölücülüğün son bulduğu ve dinsel 
ayrımcılık başta olmak üzere tüm ayrımcılıkların 
son bulduğu bir yıl olsun.

Bu umutlarla yeni yılınızı kutluyor; 2019 yılının 
ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için barış, 
huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni 
ediyorum. 

Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Var olsun yüce Türk 
milleti.

Selam ve saygılarımla... 

We believe that confidence in our country’s law, 
law and legislative organs will increase and all our 
threats to our democracy will be destined to be 
disposed of, as our unity and solidarity continue.

Let 2019 be the development year for our sector 
and our country. Let’s believe it, development will 
only be this way.

Let’s evaluate 2019 in the best way by producing 
and working. The choice of local government, on 
behalf of our country to get beneficent and good. 
Our country and our democracy will be much 
stronger.

We wish a year in which all the elements and 
threats that threaten our country disappear. While 
we continue to work in the most common way, 
we will also strive to ensure the security of our 
country.

May 2019 is a year in which social justice, thought 
and all kinds of freedom are abundant. Our nation’s 
welfare and economic level should rise and our 
people be happy.

May the democracy, human rights and 
development be resumed in Ataturk’s path.

Turkey and supreme Turkish nation has a wide 
horizon, future full of hope and light. I hope you 
have a constant hope. I believe that the Republic 
of Turkey’s star will shine even more next year. The 
whole world will talk about the successes of our 
country and our nation.

Let 2019 be a year that sexual abuse and violence 
against women are ended, animal rights are as 
valuable as human rights, separatism and all 
discrimination, especially religious discrimination 
are ended.

I celebrate your new year with these hopes. I hope 
that 2019 will be in peace and brotherhood for our 
country, our nation and all humanity.

I greet everyone with love. Live long the great 
Turkish nation!

Best Regards,
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Türkiye’nin en etkili iş geliştirme platformu 
olma hedefiyle yola çıkan Satcom Vision 
2018, Türk pazarına odaklanarak katılımcıların 

deneyimlerini aktarması için bir zemin sundu. 
Sektör liderleri, uzay kesimi sağlayıcıları ve ağ 
operatörleri / entegratörleri bir araya gelerek yeni 
işbirlikleri sağlayarak iş geliştirme fırsatı yakaladı. 

Satcom Vision 2018, yurtiçi ve yurtdışından 
ortalama 250 kişinin katılımıyla yüksek seviyede 
ilgi gördü. Etkinlik Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. 
Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın 
açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış töreni müteakip 
sergi alanındaki ürünler incelendi.

The main objective of Satcom Vision 2018 was 
to become one of Turkey’s most influential 
business development platforms in the 

satellite communications industry with a focus on 
the Turkish market. 

Satcom Vision 2018 attracted a high level of 
interest with an average of 250 people from 
Turkey and overseas attending. The opening 
ceremony commenced with speeches made by Mr. 
Cenk Şen, General Manager of Türksat, Mr. Ömer 
Abdullah Karagözoğlu, Head of Information and 
Communication Technologies Authority, Dr. Ömer 
Fatih Sayan, the Deputy Minister of the Ministry 
of Transport and Infrastructure and Mehmet 
Cahit Turhan, the Minister of Transport and 

ADVERTORIAL

Satcom Vision 2018, sponsored by Profen, was successfully 
completed on November 29th at BTK HQ. During the 
symposium which gathered technology followers, industry 
experts and entrepreneurs; new technological developments 
and trends in the field of satellite communications were 
discussed. 

Profen’in ana sponsorluğunda ilki düzenlenen Satcom Vision 2018 
etkinliği 29 Kasım’da BTK Merkezinde başarıyla tamamlandı. 

Teknoloji takipçileri, endüstri uzmanları ve girişimcileri bir araya 
getiren sempozyumda uydu haberleşme alanındaki güncel 

teknolojik ilerlemer yanı sıra yeni eğilimler tartışıldı. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Mehmet Cahit Turhan 
bilgi alma ve haberleşmenin insanoğlunun en büyük 
ihtiyaçlarından biri olduğunu söyleyerek “Nihai 
hedefimiz, Türkiye’yi, yerli ve milli teknolojiyle 
uydu üretebilen, uydu fırlatabilen ve dünya 
uydu pazarından yüksek pay alabilen ülkeler 
arasına katabilmektir. Bunları yakın dönem içinde 
gerçekleştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Dr. Ömer 
Fatih Sayan Ar-ge alanında yerli ve milli imkanların 
geliştirilmesinin önemini vurguladı. Özellikle 
Profen’e teşekkür ederek geliştirdiği teknolojiler 
ile bu sektörde 100’de 100 dışarıya bağımlı 
olan bir halden uzaklaşarak kendi mühendis 
ve kabiliyetleriyle en iyisini yapabileceklerini 
gösterdiğinin ve sadece iç pazarla sınırlı kalmayarak 
bu teknolojileri ihrac ederek uydu haberleşme 
sektörüne büyük katkılar sağladığının altını çizdi.

Panel oturumları alanında duayen olan Barry 
Watson moderatörlüğünde düzenlenen Satcom 
Vision 2018’de gelişmekte olan Uydu & 5G 
haberleşme, Uzay ve Yer Kesimi teknolojilerinin 
iyileştirmesi ile uydu telekomünikasyon sektöründe 
uydu haberleşme pazar payının geliştirilmesine 
yönelik yeni firsatlar ve stratejiler ele alındı. 

Satcom Vision 2018 özellikle uydu endüstrisine 
odaklanarak işletmelerin haberleşme 

Infrastructure. After the ceremony they continued 
to the exhibition area to view the products 
showcased.

The Minister of Transport and Infrastructure, 
Mehmet Cahit Turhan explained that gathering 
information and having communication is one 
of the greatest needs of society, and stated: 
“Our ultimate goal is for Turkey to be capable of 
manufacturing and launching satellites into orbit 
with local and national technologies in the near 
future.” 

The Deputy Minister of the Ministry of Transport 
and Infrastructure, Dr. Ömer Fatih Sayan 
emphasised the importance of developing 
technologies with local and national capacities 
in the R&D field. In particular he expressed 
his gratitude to Profen for developing such 
technologies, underlining that Profen has made a 
great contribution in the satellite communications 
sector by moving away from offshore dependency 
and providing these technologies to the domestic 
and foreign markets.

Satcom  Vision 2018 was moderated by 
Barry Watson, a subject expert in the satellite 
communications industry. 

The event provided a platform to exchange ideas, 
discuss new trends and share experiences in 
satellite communication technologies with a focus 
on the Turkish market. It enabled space-segment 
providers and network operators/integrators 
to network and develop new commercial 
relationships, as well as better understand and 
seek new opportunities to enhance the emerging 
Satellite (HTS / VHTS) / 5G technology, an objective 
enhancement of the Satcom market share within 
the giant telecommunications market.
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The sessions comprised of 
a selection of presentations 
followed by a panel discussions 
enabling all the attendees to 
raise questions and communicate 
their views and comments. The 
general subject matter for the 
presentation themes was set on 
the basis to address forthcoming 
interesting and exciting market 
demands, with an eye to 
evaluating our current status in 
the sector along with potential 
new and attractive technologies. 

Satcom Vision 2018 was not 
only limited to innovations in the 
industry, but also offered a basis 
for efficient information exchange 
and collaboration offering 
perspectives and a road map for 
down-stream potential business 
aspirations within a five year 
vision and horizon.

Profen Chief Business 
Development Officer, Cem 
Odaman explained that Profen 
took the initiative for Satcom 
Vision 2018 due to the need for 
such a platform in the Turkish 
satellite communications 
industry. He expressed his belief 
that this event will be a milestone 
for the sector and pave the 

teknolojilerindeki gelişmelerden 
nasıl etkileneceğini ve 
kuruluşların bu gelişmeleri en 
iyi nasıl değerlendirebileceğine 
değindi.

Oturumlar sektördeki talep 
ve gelişmeleri göz önünde 
bulundurarak ilgili alanlarda 
ilginç ve heyecan verici sunumları 
takiben tüm katılımcıların soru 
ve görüşlerini paylaşabileceği 
panel ortamıyla devam etti. 
Uydu endüstrisi Sektördeki 
mevcut durum, potansiyel yeni 
teknolojiler ve iş alanları için 
önümüzdeki beş yıllık döneme 
yönelik yol haritası göz önünde 
bulundurularak belirlenen sunum 
konuları yoğun ilgi gördü. Satcom 
Vision 2018 sadece sektördeki 
yeniliklerle sınırlı kalmayarak 
aynı zamanda katılımcıların iş 
alanlarını geliştirebileceği inovatif 
fikirlerin aktarıldığı verimli bilgi 
alışverişi ve işbirliği için zemin 
sundu. 

Profen İş Geliştirme Grubu 
Başkanı, Cem Odaman uydu 
haberleşme alanındaki teknolojik 
gelişmelerin Türkiye’de 
tartışıldığı bir platforma ihtiyaç 
duyulmasından yola çıkarak 
Profen olarak Satcom Vision 
için girişimde bulunduklarını 

ADVERTORIAL
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belirtti. Odaman Satcom Vision 2018’in sonraki 
Satcom Vision etkinliklerinin önünü açması ve 
sektör liderleriyle işbirliği yaratma fırsatı sunarak 
Türkiye’de uydu haberleşme alanında bir kilometre 
taşı olması yönündeki temennisini paylaştı. 

Satcom Vision 2019’da görüşmek üzere!

• Kasım ayında Ankara BTK merkezinde 
düzenlenmesi

• Uydu haberleşme alanında daha çok konu 
işleyebilmek için etkinliğin iki güne uzatılması

• Oturumları arttırarak Uzay ve Yer Kesimi, 
IoT, 5G/LTE ve Yer İstasyonları konularının 
işlenmesi

• Bölgesel ihtiyaçlara yönelik oturumlar 
eklenmesi

• Ürün tanıtımı için sergi alanı olması

• B2B ikili görüşme fırsatı 

way for successful future Satcom Vision events, 
giving the opportunity to foster an environment 
conducive to focused networking with leaders of 
the satellite industry: “We envisage Satcom Vision 
2018 to be the first pioneering event of a series 
of annual conventions exploring how satellite 
communications will be effected by new trends, 
and evaluating our current status in the sector with 
a focus on the Turkish market.”

Save a Date for Satcom Vision 2019! 

• Satcom Vision 2019 will take place in BTK 
Ankara during November 

• The program is planned to cover more topics 
with a two day event format 

• Additional topics may address IoT, 5G/
LTE, Gateway Earth Stations depending on 
customer requests

• Additional regional business opportunity 
sessions are envisaged  

• Exhibition opportunities for product 
showcasing 

• B2B networking opportunities 
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Irdeto
Mutlu CERİTOĞLU

Gectigimiz yillarda sosyal medya 
hizmetlerinin kullaniminda küresel 
bir artış görülmekle birlikte, sosyal 

medya, içerik sahipleri, yayıncı 
kuruluşlar ve işletmeciler için iki tarafı 

keskin bir kılıç haline gelmistir.

Over the past few years we have seen the 
mass global uptake of social media tools 

and services, but for content owners, 
broadcasters and operators, social media is 

a double-edged sword.

Live Streaming Piracy 
the Darker Side of Social Media
İnternet  Korsan Yayıncılığı– Sosyal Medyanın Karanlık Yönü
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Sosyal medya, tüketicilerle ilişki geliştirmek 
için vazgeçilmez olması nedeniyle, pazarlama 
faaliyetlerinin kritik bir unsurudur.

Ancak, bu ilişki geliştirme potansiyeli ,yasadisi 
icerik datigimi ve kendi hizmetlerinin reklamını 
yapmak için korsan yayincilar tarafindan`da  
kullanılmaktadirlar.

Son yıllarda, Internet yayinciligi (Live streaming) 
yeteneklerinin cikmasiyla, sosyal medyada bir dizi 
değişiklik görüldu. Facebook, canlı video hizmetini 
eklerken, Twitter Live Streaming uygulaması 
Periscope’u bünyesine katti. Live Streaming 
yetenekleriyle, video reklam gelirlerinden 
yararlanan sosyal 

medya platformları şimdide, diğer teknoloji 
devlerinin yaptığı gibi, üçüncü şahıslarla yayın 
anlaşmaları yapmaya basladilar.

Bu değişikliğe öncülük yapan Amazon Prime, 
20 Premier League maçını yayınlamak üzere 
gecenlerde Premier League ile bir anlaşma 
yaptı.Bununla berebaer , sosyal medya 
platformlarıninda  spor yayın hakları için`de 
devreye girmekte oldugunuda gormekteyiz.

Örneğin Ağustos 2017’de, Profesyonel Golfçüler 
Birliği (PGA), ABD PGA Şampiyonluk Turnuvasını 
canli yayınlamak üzere Facebook odaklı bir yayıncı 
kuruluş olan GiveMeSport ve Twitter ile anlaşmalar 
yaptığını ve yayının BBC ile paylaşılacağını 
duyurdu.

Ayrıca Facebook, kendi video platformu Watch 
ile  ABD Beysbol Ligi maçlarının yayınlanacağını 
ve Hint Kriket Ligi maçlarının yayın hakları için de 
teklifte bulunduğunu duyurdu. 

Bu durum, guclu finansmana ve genis kullanıcı 
kitlesine sahip olan sosyal medya devlerinin, 

It has become a critical element of the marketing 
mix as it’s essential for building a relationship 
with consumers. However, this relationship 

building potential is also being used by pirates as 
they use it as the regular vehicle to advertise their 
services and illegally redistribute content.

In recent years, we have seen a real step change 
in social media with the launch of live streaming 
capabilities. Facebook added live video and Twitter 
acquired the live streaming app - Periscope. In 
addition to benefiting from video ad revenue, with 
live streaming capabilities, the social

media platforms are now striking broadcast deals 
with third-parties, in the same way that other 
technology giants are. 

Amazon Prime has led this change and recently 
struck a deal with the Premier League to 
broadcast 20 Premier League games. 

However, the social media platforms are also 
getting in on sports rights. 

For example, in August 2017 the Professional 
Golfers’ Association (PGA) announced deals 
with Twitter, and Facebook-focused publisher 
GiveMeSport, to broadcast US PGA Championship 
online, sharing coverage with the BBC. 

In addition, Facebook also announced its 
redesigned video platform, Watch, in August 2017, 
is streaming Major League Baseball and made a 
bid for rights to Indian Premier League Cricket. 

This seems to be just the beginning of the social 
media giants joining the OTT TV battleground, and 
with their deep pockets and large user bases, they 
could certainly become a force to reckoned with.



12 DİJİTAL YAŞAM

ARTICLE

Internet TV yayinciligi (OTT) alaninda boy 
göstermelerinin henüz başlangıc olduğunu ve bu 
devlerin kesinlikle hesaba katılması gereken birer 
güç olduklarıni işaret etmektedir.

INTERNET YAYINCILIGI (LIVE STREAMING) 
SADECE MEŞRU IÇERIK IÇIN KULLANILMIYOR

Ancak, bağlantılı kalmayı ve şimdi de video 
içerik seyretmeyi amaçlayan tüketicilerin sosyal 
medyaya akını devam ederken, bu durum, 
kendilerini sürekli olarak uyarlayan ve izleyicilerin 
gittikleri yerlere giden korsanlar için de bir fırsat 
kapısı açmıştır. Korsanların sosyal medyayı 
kullanmalarına güzel bir örnek olarak canlı spor 
karşılaşmaları gösterilebilir. Çok sayıda izleyici ve 
yüksek reklam gelirleri çeken canlı maç yayınları, 
korsan hizmetler için önde gelen bir hedeftir.

Geçen yıl içinde, canlı spor yayınlarınin korsan 
sosyal medya araciligi ile yayinlanmasinda ciddi 
yükselme görülmüştür. Örneğin:

Irdeto Rusya 2018 dünya Kupasında, 7459’u 
sosyal medya kanalları tarafından iletilen toplam 
9430 yasa dışı Live Streaming yayınıni tespit 
etmiştir. Ve bu korsan sosyal medya iletimlerinin 
yaklasik 5.771.994 izleyiciye ulaştığıda tahmin 
edilmektedir.

Yine Irdeto, bu yılın Şampiyonlar Ligi eleme  
maclarin birbirinden farkli 5100 adet yasa dışı 
iletim (Stream) ile  internet üzerinden dağıtıldığını 
tespit etmistir. Bu toplam sayıdan 2093 iletimin 
(Stream`in), aralarında Periscope, Facebook ve 
Twitch’in de bulunduğu sosyal medya kanalları 
üzerinden yayınlandığı ve tahminen 4.893.902 
izleyiciye ulaştığı belirlenmiştir.

Abonelerin gecikmeli izlemeye (time shifted) 
yoneldikleri, canlı maç yayınciliginin Pay TV 
sektorunde  oneminin giderek arttigi bu dunyada 
yasadisi iletimlerin etkisi küçümsenemez. 

Bu hakların satın alınması, bu tür etkinlikleri 
bölgelerinde yayınlamak için münhasır hakları 
elde etmek amacıyla yüksek lisanslama ücretleri 
ödeyen Pay TV işletmecileri ve yayıncı kuruluşlar 
için fark yaratan önemli unsurlardir. 

Ancak, yasa dışı iletimler nedeniyle meşru izleyici 
sayısında görülen azalma, işletmecilerin ve yayıncı 
kuruluşların abone sayilarinin dalgalanmasına ve 
azalan reklam gelirlerine maruz kalmalarına yol 
açabilir. 

Canlı spor içeriklerinin korsan paketler içinde 
ve sosyal medya iletimleri üzerinde görülmesi, 
sadece kazançlara darbe vurmakla kalmayıp, değer 
zincirinin tamamına zarar verebilir.

LIVE STREAMS ARE NOT JUST USED FOR 
LEGITIMATE CONTENT

However, while consumers continue to flock to 
social media in their droves to stay connected, 
and now view video content, it has also opened 
up an opportunity for pirates, who are constantly 
adapting and going where the audiences go. A 
good example of how pirates use social media is 
live sports. Live sports broadcasts attract a lot of 
viewers and big advertising dollars, making them a 
primary target for pirate services.

In the past year, we have seen a swell in pirate 
social media streams when it comes to live sports. 
For example:

During World Cup 2018 in Russia, Irdeto tracked 
9,430 illegal streams, of which 7,459 were 
delivered through social media channels. These 
pirate social media streams reached an estimated 
5,771,994 viewers

Irdeto detected 5,100 unique illegal streams 
redistributing games over the internet during this 
year’s Champions League knockout stages. Of this 
total, 2,093 streams were detected across social 
media channels including Periscope, Facebook 
and Twitch and are estimated to have reached 
4,893,902 viewers

The impact of these streams cannot be 
underestimated, as in a world where subscribers 
are moving to time-shifted viewing, live sports 
broadcasts play an ever-increasing role in the pay 
TV business. 

The acquisition of these rights can be a 
key differentiator for pay TV operators and 
broadcasters who pay large licensing fees to 
acquire the unique rights to broadcast such events 
in their regions. 

However, the impact of illegal streams could be 
that operators and broadcasters could experience 
subscriber churn and reduced advertising 
revenues due to the lower number of legitimate 
viewers. 

This means that seeing this live sports content 
available in pirate packages and on social media 
streams can hit the bottom line with a knock-on 
effect for the entire value chain. 

ACTION FROM THE PLATFORMS

While the majority of social media sites offer tools 
to identify copyrighted material and comply with 
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PLATFORMLARIN HAREKETE GEÇMESI

Sosyal medya sitelerinin çoğunluğu telif haklarına 
tabi içeriği belirlemek için araçlar sunup, gelen 
isteklere ellerinden geldiğince uyarken, sonuçta 
her sitenin öncelikleri farklı olabilmektedir. Sosyal 
medya işletmecilerinin ana hedefi, kullanıcı ve 
izleyici sayısını artırmak ve trafik sağlamaktır. 
Bunların tümü de potansiyel reklam gelirlerini 
artırır (ve başarıları da zaten buna bağlıdır). 
Canlı spor karşılaşmalarının duraksız iletim 
yoluyla yasa dışı bir şekilde yayınlanması, korsan 
içerikli olmasına rağmen binlerce kullanıcıyı 
sosyal medya sitelerine yönlendirmektedir. 
İhlal edici içeriğin sosyal medya platformlarında 
denetlenmesi ve yönetilmesi ise bir masraftır ve 
gelir üretmez. Dolayısıyla, bu noktada yasalara 
uyumun gerçekten bir öncelik olup olmadığı 
sorgulanmalıdır. Bununla beraber, sosyal medya 
işletmecilerinin korsan içeriğe yanıt verme 
sürelerinde  iyileşme gördüğümüzü ve bazılarının  
korsanlığa ilişkin kaygıları ele almak için sektörle 
işbirliği yaptıklarını`da söylemeliyiz.  Umariz bu 
surec daha`da genis capli olacak sekilde devam 
eder. 

Her halükarda, spor karşılaşmalarının yayın hakkı 
sahiplerini, yayıncı kuruluşlarını ve işletmecilerini 
bekleyen güçlükler iki grupta toplanabilir. 
Birincisi, spor dünyasında çevrim içi korsanlığın 
önlenmesine ilişkin hızlı davranma zorunluluğudur. 

Korsan iletimleri gerçek zamanda belirlemek ve 
durdurmak kritik derecede önemlidir; 

çünkü, yayın sırasında doruk noktasına ulaşan canlı 
spor içeriğinin değeri, geçen her dakikayla beraber 
düşer. İkinciside , en son korsanlık faaliyetlerinin 
hızına ayak uydurmakdir. 

Korsan yayincilar yaklasimlarini olası 
tüketicileri hedef almak için surekli olarak 
guncellemektedirler.

Bunu, korsanlarin promosyonun yanı sıra canli 
marka sömürüsü için sosyal medyadan yararlanan 
Kodi gibi uygulamaları / eklentileri ve uygulamalari  
gittikçe daha fazla kullanmalarından anlıyoruz.

Bu güçlüklere etkili bir şekilde karşı koymak için en 
yeni korsanlıkla mücadele teknolojisiyle beraber, 
büyük ticari korsan yayinci ağlarıyla ilişkisi olan ve 
bunları destekleyen kişi ve aracıları belirlemeye 
ve kovuşturmaya yönelik proaktif uygulama 
ve soruşturma hizmetleri`de gereklidir. Sektör 
olarak, sosyal medya işletmecilerinin bir yandan 
içerik almaya devam ederken, diğer yandan da 
korsanlığa karşı girişilen bu küresel mücadeleyi 
tüm güçleriyle destekleyeceklerini ümit etmeliyiz.

requests as best they can, the bottom line is that 
priorities differ. For social media players, their 
main goals are increasing the number of users, 
views and driving traffic. All of which increases the 
potential advertising revenue (which is what their 
success is ultimately based upon). While it may 
be pirated content, illegal streamed live sports 
content drives thousands of users to social media 
sites. Monitoring and managing infringing content 
on their platforms is a cost center; it doesn’t 
generate revenue. So, with this in mind, you have 
to wonder if compliance is really the priority. 
That said however, we are seeing social media 
players improve their response times to pirated 
content and some are engaging with industry 
to address concerns regarding piracy.  Hopefully 
this is something that continues in the future and 
becomes more widespread.

Either way, the challenge facing sports rights 
holders, broadcasters and operators is twofold. 
Firstly, when it comes to tackling online piracy in 
the sports world, speed is the name of the game. 
It’s

critical to identify and stop the pirate streams in 
real-time, as the value of live sports content is 
at its highest during the broadcast and its value 
diminishes with every passing minute. Secondly, 
it is essential to keep up with the latest pirate 
activities. Pirates are continually adapting their 
approach to target likely consumers. This is seen 
through their increasing use of apps/plugins and 
software such as Kodi, leveraging social media for 
promotion, as well as online brand exploitation.

Addressing these challenges effectively requires 
state-of-the-art anti-piracy technology, combined 
with proactive enforcement and investigative 
services aimed at identifying and prosecuting the 
parties and intermediaries involved in as well as 
supporting large commercial streaming piracy 
networks. 

As an industry, we have to hope that as the social 
media players continue to acquire content they 
will throw their full weight behind this global 
battle against piracy.
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In order to reduce the size of 
the data without changing 
the data content, without 
any loss of data, we have 
developed lossless data 
compression algorithms 

which are still the subject of 
research.

Kızıl Electronics
Sayit BELET

People can have a number of luxuries in life. Regardless 
of our economic situation, more or less this applies to all 
of us. But time is a luxury that we don’t have. In today’s 
information age, data sharing and communication are an 
indispensable part of life. 

In this article, as always,                          
I will start with some basic 
information.

DATA COMPRESSION

People can have a number of luxuries 
in life. Regardless of our economic 
situation, more or less this applies to 
all of us. But the time is a luxury that 
we don’t have. In today’s information 
age, data sharing and communication 
are an indispensable part of life. 
Therefore, ideally, we expect the 
data transfer rate to be as instant as 
possible. In this case, how to transfer 
data on one side of the coin. On the 
other side, the size of the data to be 
transferred is important. So in short, 
as the data size gets smaller, the 
transfer rate will also increase at the 
same rate.

In order to reduce the size of the data 
without changing the data content, 
without any loss of data, we have 
developed lossless data compression 
algorithms which are still the subject 
of research.

So, how is data compression done? If 
we think about it, one of the methods 

Verilerin içeriğini değiştirmeden, yani 
herhangi bir veri kaybı olmaksızın, veri 

boyutunu küçültmek için günümüze 
kadar hala araştırma konusu olan 

kayıpsız veri sıkıştırma algoritmaları 
geliştirilmiştir.

İnsanoğlu hayatta bir takım lükslere sahip olabilir. Ekonomik 
durumumuz farketmeksizin, az veya çok bu hepimiz için geçerlidir. 

Fakat ‘zaman’ sahip olmadığımız bir lüks’tür. Bilgi çağında 
olduğumuz bu günümüzde veri paylaşımı ve iletişim, hayatın 

vazgeçilmez günlük bir parçası durumundadır. 

Bu yazımda da herzaman olduğu 
gibi önce bazı temel bilgiler 
vererek başlayacağım.

VERI SIKIŞTIRMA

İnsanoğlu hayatta bir takım lükslere 
sahip olabilir. Ekonomik durumumuz 
farketmeksizin, az veya çok bu 
hepimiz için geçerlidir. Fakat ‘zaman’ 
sahip olmadığımız bir lüks’tür. Bilgi 
çağında olduğumuz bu günümüzde 
veri paylaşımı ve iletişim, hayatın 
vazgeçilmez günlük bir parçası 
durumundadır. Dolayısıyla ideal olarak, 
veri transfer hızının da mümkün 
olduğunca “anında” olmasını bekleriz. 
Bu durumda madalyonun bir yüzünde 
veri transferini nasıl yapıldığı. Diğer 
yüzünde ise aktarılacak verinin boyutu 
önem taşımaktadır. Yani kısaca, veri 
boyutu küçüldükçe, aktarım hızı 
da potensiyel olarak aynı oranda 
artacaktır.

Verilerin içeriğini değiştirmeden, yani 
herhangi bir veri kaybı olmaksızın, veri 
boyutunu küçültmek için günümüze 
kadar hala araştırma konusu olan 
kayıpsız veri sıkıştırma algoritmaları 
geliştirilmiştir.

Yeni Nesil Kod Teknolojileri ve UHD (8K/4K) Kodlama

ARTICLE

New Generation                            
Code Technologies and UHD (8K / 4K) Coding
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Peki veri sıkıştırma (compression) nasıl yapılır. 
Biraz düşünürsek, sanıyorum ilk aklımıza gelecek 
yöntemlerden biri şöyle olacaktır, mesela bir 
dosyada, birbirinin aynısı olup tekrar eden kısımları 
dosyaya sadece bir kez ekleyip tekrar eden kısımlar 
temsilen kısa bir kod numarası eklemek olabilir. 
Tabiki gerçekte bu iş çok daha optimize ve bir 
o kadar da komplike bir iş haline gelmiştir. Bu 
konuda verilebilecek sanıyorum en güzel örnek, 
günümüzdeki birçok algoritmaya temel olmuş olan 
(zip, rar gibi) Huffman Encoding’dir.

HUFFMAN ENCODING

David Albert Huffman (1925-1999), kendi adiyla 
anilan Huffman Kodlaması (Huffman Encoding) 
algoritmasını geliştiren, Bilgisayar Bilimleri’ne 
öncülük etmiş bir bilim adamıdır. Bu algoritmayı 
1952 yılında MIT’de hala öğrenciyken geliştirmiştir 
ve günümüzde halen kullanılmaktadır. Kısaca 
Huffman Encoding, tıpkı mors alfabesindeki 
karakter kodlamasındakine benzer bir taktiği esas 
olarak almıştır. İngilizce’de istatiksel olarak en çok 
kullanılan harf ‘E’ harfidir ve Mors Alfabesinde 
tek bir nokta ile temsil edilir. ‘Z’ is az kullanılan 
harf olarak daha uzun bir kodlamayla, iki çizgi ve 
peşinden iki nokta ile ifade edilir. 

Huffman Encoding, sıkıştırmaya konu olan veri 
üzerinde en çok tekrar eden karakter veya karakter 
gruplarını tespit edip, bunların kodlaması için, diğer, 
daha az oranda tekrar eden gruplara nazaran, en az 
sayıda bit kullanmayı taktik edinmiştir. Bu dinamik 
tespit ve kodlama algoritması, genel olarak, hertürlü 
veri tipi için azami oranda sıkıştırma sağlayabilecek 
potansiyele sahiptir.

KAYIPLI VERI SIKIŞTIRMA

Yukarıda açıkladığım gibi, veri sıkıştırmada esas 
olan, veri açıldığında (uncompression), orijinal hali 
ile bu veri arasında bir fark veya kayıp olmaması 
gerektiğidir. Bu durumun sebepleri arasında, tahmin 
edeceğiniz üzere, güvenlikten, bilgisayarın hatalı 
çalışmasına varacak kadar, geniş bir kapsamı vardır.

Yapılan deneylerde, konu ses ve görüntü olduğunda, 
mevcut algoritmaların (huffman gibi) tek başına 
veriyi etkin bir şekilde sıkıştırmada yeterli olmadığı 
görülmüştür ve çalışmalar neticesinde ister 
görüntüde, ister seste, bazı detayların,  yani küçük 
veri kayıplarının her insan tarafından, bazende 
genel olarak, (verinin aslı ile kıyaslandığında) 
farkedilemez oluşudur. Mesela insan kulağı için 2Hz 
ile 20KHz titreşim arasındaki sesleri duyabileceğini 
duymuşsunuzdur. Peki birçok insanın 15KHz’nin 
üstündeki sesleri duyamadığını biliyor muydunuz? 

that will come to our mind first would be as follows. 
For example, it may be identical to a file, adding 
repeating portions to the file only once, and adding 
a short code number representing repeating parts. 
Of course, this business has become a much more 
optimized and complicated business. The best 
example of this is Huffman Encoding (zip, rar, etc.) 
which has been based on many algorithms today..

HUFFMAN ENCODING

David Albert Huffman (1925-1999) is a scientist 
who developed the Huffman Encoding algorithm 
called the Computer Science. He developed 
this algorithm in 1952 while still a student at 
MIT. This method is still used today. In short, 
Huffman Encoding has taken on a tactic similar 
to the character encoding in the morse code. The 
most commonly used letter in English is E. It is 
represented by a single point in Morse Alphabet. Z 
is the least used letter. With a longer coding, two 
lines are followed by two points.

Huffman Encoding uses the least number of bits 
to identify the most repetitive characters or groups 
of characters on the data subject to compression, 
and to use a minimum number of bits for their 
encoding, compared to other, less repetitive groups. 
This dynamic detection and encoding algorithm 
generally has the potential to provide maximum 
compression for any type of data.

LOSSY COMPRESSION

As I explained above, the main thing in data 
compression is that when data is opened 
(uncompression), there should be no difference 
or loss between the original state and this data. 
Among the reasons for this situation, as you might 
guess, security has a wide scope, enough for the 
computer to malfunction.
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Görüntü için de, birbirine çok yakın olan renk renk 
tonlarını ayırt etmede insan gözünün hassasiyeti 
düşüktür. İnsan gözü daha çok ışık şiddetine 
(luminance) göre optimize edilmiştir.

Yani, kısaca görüntü ve ses sıkıştırmasında, 
Huffman encoding’den once bazı detaylardan 
kurtulmak, sıkıştırma oranını büyük olçüde 
etkileyebilir, bu işi daha da etkili hale getirmek için 
bakalım araya başka neler sokabiliriz.

SABIT GÖRÜNTÜ (IMAGE) KODLAMA: JPEG

Jpeg, eski ve yeni bir çok video sıkıştırma algoritması 
için bir temel teşkil eder. “Divide and Conquer” tipi 
bir algoritmadır. Beş ana aşamadan oluşur. Resmin 
tamamını 8x8’lik karelere ayırır ve bu aşamaları 
herbiri için ayrı ayrı uygular. Bu aşamaların en 
önemlileri DCT, Quantization ve Encoding’dir.

DCT, yani Discreet Cosine Transformation, Fourier 
Transform (FT)’dan türemiş bir algoritmadır. 
Fourier, 1768-1830 yılları arasında yaşamış 
bir matematikçidir. Sanıyorum bilim dunyasına 
olan en büyük katkısı kendi adıyla anılan Fourier 
transform’dur. Fourier transform en basit şekliyle, 
ses gibi analog sinyal veya verilerin, örnekleme 
yöntemi ile sayısal değerlerle ifade edilebilecek hale 
getirmek için geliştirilmiş bir formuldür.

DCT fonksiyonu bu iş için kendi içinde de sabit 
bir 8x8’lik “cosine transform tablosu” barındırır, 
DCT aşamasına giren resmin 8x8’lik bloğundaki 
pixel değer ve dağılımı nasıl olursa olsun, bu 
transform tablosundaki değerler ile kodlanabilir 
ve yeniden aslına uygun olarak oluşturulabilir. 
DCT işlemi, resmin her bir 8x8’lik bloğu için bu 
dahili transform tablosundaki hangi değerlerin 
kullanılacağını, yeniden oluşturmada hangi oranda 
katkı sağladığına bakarak seçer ve yeni bir 8x8’lik 
tablo oluşturur.

Quantization aşaması, kalitenin belirlendiği ve asıl 
veri kaybının oluştuğu aşamadır. DCT’den gelen 

In the experiments, it was found that when the 
subject was sound and image, existing algorithms 
(such as huffman) alone were not sufficient 
to effectively compress data. As a result of 
the studies, it was seen that, in the image or 
sound, some details, i.e. small data losses, are 
unnoticeable when compared to the original, 
sometimes in general. For example, you may hear 
voices between 2Hz and 20KHz for the human ear. 
Did you know that many people cannot hear the 
sounds above 15KHz? For the image, the sensitivity 
of the human eye is low in distinguishing the color 
tones that are very close to each other. The human 
eye is more optimized for luminance.

So, shortly in the image and audio compression, 
getting rid of some of the details before Huffman 
encoding can greatly affect the compression ratio, 
let’s look at how to make this work even more 
effective.

FIXED IMAGE CODING: JPEG

Jpeg is the basis for many old and new video 
compression algorithms. It is a “Divide and 
Conquer” type algorithm. It consists of five main 
stages. It divides the entire picture into 8x8 frames 
and applies these steps separately for each. 
The most important of these stages are DCT, 
Quantization and Encoding.

DCT, namely Discreet Cosine Transformation, 
is an algorithm derived from Fourier Transform 
(FT). Fourier was a mathematician who lived 
between the years 1768-1830. I think his greatest 
contribution to the world of science is his Fourier 
transform. In its simplest form, Fourier transform 
is a form developed to make analog signals or data 
such as sound, which can be expressed in numerical 
values   by sampling method.

The DCT function contains a fixed 8x8 cosine 
transform table for this work, regardless of the 
pixel value and distribution in the 8x8 block of the 
image that enters the DCT phase. It can be encoded 
with the values   in this transform table and can be 
reproduced accordingly. The DCT process selects for 
each 8x8 block of the image what values   are used 
in this internal transform table by looking at the 
extent to which it contributes to the reconstruction, 
and creates a new 8x8 table.

The quantization phase is the stage where quality 
is determined and the actual data loss occurs. The 
values in the sampled table from DCT subject to the 
quality setting of the DCT table values that are low, 
which usually results in the elimination of a plurality 
of values. As a result, we get a new table consisting 

ADVERTORIAL
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örneklenmiş tablodaki değerler, kalite (quality) 
ayarına bağlı olarak, katkısı az olan DCT tablo 
değerlerini elemeye tabi tutar, bu da genellikle 
bir çok değerin elenmesiyle sonuçlanır. Neticede 
oluşan nihayi 8x8’lik tabloda büyük çoğunluğu 0 
(sıfır)’lardan oluşan, yeni bir tablo elde ederiz.

Bundan sonra Encoding aşaması ise bildik Huffman 
encoding kullanarak bu çoğunlukla sıfır gibi benzeri 
değerlerden oluşan blogu etkin bir şekilde sıkıştırır.

HAREKETLI GÖRÜNTÜ (VIDEO) KODLAMA: MPEG

Hareketli görüntüler özünde sabit resimlerin arka 
arkaya gösterilmesi ile elde edilir. İnsan beyninin 
saniyede 24 kare ve üzeri sayıda tekrar eden 
resimleri doğal hareket gibi algıladığı deneysel bir 
gerçektir. Saniyedeki kare sayısı arttıkça, hareketin 
doğallığı da artacaktır fakat bu aynı zamanda, 
saniyede aktarılması gereken veri miktarının da 
arttığı manasına gelir.

Sözkonusu görüntü olunca, jpeg algoritması ile 
kodlama burada da geçerli bir seçenektir. Peki acaba 
hareketli görüntüler için ilave bir aşama ile veri 
sıkıştırmayı daha etkin hale getirebilir miyiz? Hala 
öyle mi bilmiyorum ama yakın tarihe kadar sinema 
filimleri, makaralara sarılı film şeridi üzerine optik 
olarak işleniyordu. Birkaç kez yakından inceleme 
fırsatı bulmuştum, dikkatimi çeken ilk şey ise, 
birbirini izleyen karelerin hepsinin aynısının tıpkısı 
gibi gözükmesiydi. Bariz bir fark görebilmek için 
her defasında tahminen 20-30 kare ileri veya geri 
gitmem gerekti. Gerçekte ise genel olarak aslında 
birbirine yakın olan kareler arasında ufak, tefek 
farklar var. İşte MPEG ve benzeri algoritmalar, 
JPEG’e ilave olarak bu farkları da kodlamaya dahil 
etmeyi esas olarak almıştır.

Esasen, mpeg algoritmalari, ilk evvela jpeg’deki 
gibi resmin tamamını kodlar. Bu tamamı kodlanan 
kareye Anahtar Kare (Key Frame) adı verilmiştir 
ve I (intra) Frame olarak da adlandırılır. Sahne 
değişene kadar, müteakip kareler bu Key Frame ile 
kıyaslanarak, sadece farklı kısımların dahil edildigi 
özel kareler ile kodlanır. Bu karelere P (Predicted) 
Frame denir. Sahne değiştiğinde yeniden bir 
Key Frame kodlanır ve bu şekilde devam eder. P 
Frame’in diğer bir çeşidi ise B (Bi-directional) Frame 
(iki yönlü kare) dir, her iki Key Frame’i de (önceki ve 
sonraki) kodlamaya dahil eder.

Böylece Key Frame, P-Frame ve B-Frame nedir 
az çok anlamış olduk. MPEG1, MPEG2 ve MPEG4, 
özünde aynı, fakat her biri bir diğerinden %50 daha 
başarılı kodlama çeşitleridir ve SD ve HD yayınların 
kodlamasında kullanılırlar.

of 0 (zero) s in the final 8x8 table.

After that, the Encoding step effectively 
compresses the block consisting of similar values, 
such as zero, using conventional Huffman encoding.

The moving images are, in essence, obtained 
by successive display of still images. It is an 
experimental fact that the human brain perceives 
the repetitive pictures as a natural movement. As 
the number of frames per second increases, the 
naturalness of the movement will also increase, 
but this also means that the amount of data to be 
transmitted in seconds is increased.

With this image, coding with the jpeg algorithm 
is also a valid option. But can we make data 
compression more effective with an additional 
step for moving images? I don’t know if it is, but 
until recently, the films were optically crafted 
on the reels wrapped around the reels. I had 
the opportunity to examine it several times, the 
first thing that caught my attention was that the 
successive squares seemed exactly the same. 
In order to see an obvious difference, I had to go 
back or forward an estimated 20-30 frames each 
time. In reality, in fact, there are small differences 
between squares that are actually close to each 
other. MPEG and similar algorithms, in addition to 
JPEG, have also taken these differences into coding.

Essentially, the mpeg algorithms first encode the 
entire image as in jpeg. This entire frame is called 
Key Frame and is called I (intra) Frame. Until the 
scene changes, the following frames are coded 
with special frames, where only different parts 
are included compared to this Key Frame. These 
squares are called P (Predicted) Frame. When the 
scene changes, a Key Frame is re-encoded, and so 
on. Another variant of P Frame is B (Bi-directional) 
Frame, which includes both Key Frames (previous 
and next).

So we realized what Key Frame, P-Frame and 
B-Frame are. MPEG1, MPEG2 and MPEG4 are 
essentially the same. However, each one is 50% 
more successful than the other and is used in the 
coding of SD and HD broadcasts.

Comparing shortly:

MPEG1: Year 1992, Target Resolution 352x288 
(PAL) Number of Frame: 30 Square / s, Sample area 
of application: VCD

MPEG2: Year 1995, Target Resolution 720x576 
(PAL) Number of Frames: 30 Square / s, Example of 
application: DVD, DVB
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Kısaca kıyaslarsak:

MPEG1: Yıl 1992, Hedef Çözünürlük 352x288 (PAL) 
Kare Sayısı: 30 Kare/s, Örnek kullanım alanı: VCD

MPEG2: Yıl 1995, Hedef Çözünürlük 720x576 (PAL) 
Kare Sayısı: 30 Kare/s, Örnek kullanım alanı: DVD, 
DVB

MPEG4: Yıl 1998, Hedef Çözünürlük 1920x1080 
Kare Sayısı: 30 Kare/s, Örnek kullanım alanı: WEB, 
DVBS2

4K VE 8K VIDEO KODLAMA

3840x2160 çözünürlük boyutu 4K olarak 
adlandırılmaktadır ve tam olarak 4 adet Full HD kare 
ile (1920x1080) aynı alanı kaplar. 8K ise 7680x4320 
boyutlu olan video ve resimler için kullanılan tabirdir 
ve tam 4 adet 4K ile aynı alanı kaplar. Bu da 16 adet 
Full HD’ye eşittir.

H.264 AVC (ADVANCED VIDEO CODING)

Full HD yayınlarda kullanılan h264 AVC (Advanced 
Video Coding) kodlaması özünde bir MPEG4 
kodlamasıdır. Özellikle MPEG2 ve aynı zamanda 
MPEG4’e göre düşük bitrate (veri aktarım hız 
birimi)’lerde kaliteyi daha iyi korur.

H264 Kodlaması, sadece 8x8’lik bloklar yerine, 
‘macroblock’ denilen, o anki kodlanan kareye bağlı 
olarak farklı boyutlarda blok ölçülerini destekler 
ve kullanır (ör.: 16x16 gibi) ve gerekli gördüğünde 
bunları kendi içinde bölebilir. Her ne kadar h264 
uydu ve internet yayıncılığında Full HD’ye kadar olan 
formatlarda etkili ise de, 4K ve 8K için daha iyisine 
ihtiyaç vardır. Çünki bu boyutlardaki video kareleri 
hatırı sayılır boyutlara ulaşmıştır.

H.265 HEVC (HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING)

H264 HEVC kodlaması ise h264’deki macroblok’lar 
yerine CTU (Coding Tree Units) denilen yeni bir 
yöntem kullanır. Bu yöntem macroblock yönteminin 
bir üst versiyonu gibidir ve değişken boyutlarda, 
64x64’e kadar olan blokları destekler. Ayrıca P ve 
B Frame oluşumları da daha etkili hale getirilmiştir. 
Boylece kodlamada HEVC, h264’e göre ortalama 
%35 daha başarılıdır.

H264 ve HEVC kodlamaları her ne kadar önceki 
formatlara daha başarılı ve kaliteli kodlama sağlasa 
da, kodlama ve çözme (decoding) için gereken CPU 
gücü de özellikle 4K ve 8K sözkonusu olduğunda 
hesaba katılması gereken bir problemdir. Ham halde 
bulunan bir adet 8K frame ortalama 100MB alan 
kaplar. Ham halde yani kodlamaksızın saniyede 

MPEG4: Year 1998, Target Resolution 1920x1080 
Number of Frame: 30 Square / s, Sample area of 
use: WEB, DVBS2

4K AND 8K VIDEO ENCODING

The resolution of 3840x2160 is called 4K and 
covers exactly the same area with 4 Full HD frames 
(1920x1080). 8K is the term used for video and 
pictures with a size of 7680x4320 and covers 
exactly the same space as 4K. This is equal to 16 
Full HD.

H.264 AVC (ADVANCED VIDEO CODING)

The h264 AVC (Advanced Video Coding) encoding 
used in Full HD broadcasts is essentially an MPEG4 
encoding. Especially in MPEG2 and also in low 
bitrate compared to MPEG4, it protects the quality 
better.

Coding H264, instead of just 8x8 blocks, called 
macroblock, supports and uses different sizes of 
block sizes (i.e. 16x16) depending on the currently 
encoded frame, and can split them if necessary. 
Although h264 is effective in formats up to Full 
HD in satellite and internet broadcasting, better is 
needed for 4K and 8K. Because video frames of this 
size have reached considerable dimensions.

H.265 HEVC (HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING)

H264 HEVC coding uses a new method called 
CTU (Coding Tree Units) instead of macroblocks in 
h264. This method is like an upper version of the 
macroblock method and supports up to 64x64 
blocks of variable sizes. Also, P and B Frame 
formations have been made more effective. Thus, 
in the coding, HEVC is 35% more successful than h 
264.

Although the H264 and HEVC encodings provide 
more successful and quality coding to the previous 
formats, the CPU power required for decoding 
is a problem that should be taken into account, 
especially in the case of 4K and 8K. One 8K frame 
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50 kare (fps) 8K video yayınlayabilmek mümkün 
olsaydı ortalama 5GByte/s lik bir bağlantı hızı 
gerekecekti.

VP9 VE AV1

Bu kodlama yöntemleri HEVC’ye rakip olarak 
tasarlanmıştır. Tasarımda asıl motivasyon HEVC’nin 
patentli ve ücretli oluşudur. Çünki HEVC destekleyen 
donanımlar, patent ücreti ödemek zorundadır.

Google destekli VP9’un HEVC karşısında yetersiz 
kalması üzerine; Google’la beraber Apple, Nvidia, 
Intel gibi kuruluşların ortaklaşa kurtuğu Alliance for 
Open Media (AOMedia) AV1 Kodlamasını geliştirmiş 
ve Mart 2018 de open source olarak kullanıma 
sunmuştur. Sektördeki uzmanların yaptığı testler, 
AV1’in HEVC ile yarışabilecek kalitede ve hatta 
geçebilecek olduğu yönündedir. Bununla beraber 
şunu da belirmeliyim ki, AV1 Kodlaması mevcut 
olan hiçbir CPU veya GPU çözümleri ile eşzamanlı 
(realtime) kodlanamamaktadır. Yani canlı yayıncılıkta 
şuan kullanıma hazır değil.

VVC (VERSATILE VIDEO CODING)

Yani çokyönlü video kodlama. 2020 yılında standart 
olması beklenen bu yeni kodlama yöntemi, Ekim 
2015’te MPEG ve VCEG ekiplerinin yeni kodlama 
yontemleri araştırma ve geliştirme için ortaklaşa 
kurmuş olduğu çalışma ekibinin üzerinde çalıştığı ve 
gelecekte bizi bekleyen en son kodlama yöntemidir.

Yeni bir kodlama algoritmasının standart olması 
için ilk gereksinim, mevcut standard’a göre aynı 
kaliteyi koruyarak %30-%50 daha etkili kodlama 
sağlamasıdır. Daha etkin bir kodlama dışında 
VVC’nin öne çıkan bazı özellikleri şunlardır: 10’dan 
16 bit’e kadar renk derinliği, BT.2100 renk uzayı ve 
HDR desteği, 0-120 arası değişebilen kare sayısı 
(frame rate) ve değişebilen kare boyutları.

Son olarak, HEVC zaten özellikle 8K’da teknolojiyi 
yeterince zorluyor. VVC ise HEVC’ye göre 10 
misli daha kompleks işlem gücü gerektirmekte. 
Tabi Moore Yasası’nı hesaba katarsak, ileride, 
cok geçmeden, akıllı telefonlar bile 8K video 
oynatabilecek hale gelecektir.

in the raw state covers an average of 100MB. It 
would have been necessary to have an average 
connection speed of 5GByte / s if it would be 
possible to broadcast 50fps (fps) 8K video per 
second without encoding.

VP9 AND AV1

These coding methods are designed to rival HEVC. 
The main motivation in design is the patented and 
paid HEVC. Because HEVC-supporting equipment 
must pay a patent fee.

With Google supported, VP9 is inadequate in the 
face of HEVC, together with Google, Apple, Nvidia, 
Intel, such as the joint saving of the Alliance for 
Open Media (AOMedia) AV1 Encoding has been 
developed and March 2018 as an open source has 
made available. The tests carried out by experts 
in the sector are that AV1 is capable of competing 
with HEVC and may even pass. However, I should 
also note that AV1 Encoding cannot be real time 
coded with any existing CPU or GPU solutions. I 
mean, it’s not ready for live broadcasting.

VVC (VERSATILE VIDEO CODING)

The other name is multidirectional video encoding. 
This new coding method, which is expected to be 
the standard in 2020, is the latest coding method in 
the future that MPEG and VCEG teams have been 
working on for the research and development of 
the new coding methods.

The first requirement for a new coding algorithm 
to be standard is that it provides 30% -50% more 
efficient coding while maintaining the same quality 
as the current standard. Some of the outstanding 
features of VVC, except for a more efficient 
encoding, are: 10 to 16 bits color depth, BT.2100 
color space and HDR support, frame rate between 
0-120 and variable frame sizes.

Finally, HEVC is already enforcing technology in 8K. 
VVC requires 10 times more complex processing 
power than HEVC. Considering the Moore’s Law, 
even in the future, even smartphones will be able to 
play 8K video.
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Hybrid Broadcast Broadband 
TV (HbbTV) internete 
bağlı TV’ler (Smart TV), 

set-top-box’lar ve çoklu ekran 
cihazlar kullanılarak, broadband 
ve broadcast iletim ile medya ve 
eğlence hizmetlerinin uyumlu 
olması ve bir araya getirilmesi için 
oluşturulan global bir girişimdir. 
HbbTV spesifikasyonları ve 
çalışma grupları broadcast yayın 
üzerinde genelde broadband 
teknolojileri kullanılarak izleyicinin 
broadcast TV deneyimini 
inovatif ve Interaktif hizmetler 
ve uygulamalar ile arttırmak 
için oluşturulmuştur. HbbTV 
spesifikasyonları içerisinde OIPF, 
CEA, DVB, MPEG-DASH ve W3C 
gibi var olan diğer standartlardan 
da faydalanılmaktadır. 

HbbTV, yayıncıların izleyicilerine 
birçok  yenilik sağlama imkanı 
vermekte. Genel olarak kullanım 
şekli ise şöyledir; izleyicinin 
TV’si ve set-top-box’i HbbTV’yi 
desteklediğinde, yayıncının daha 
önceden uydu, kablo veya karasal 
yayına eklediği sinyal ile izleyici 
ekranda bir uyarı görür. Bu uyarı 

Hybrid broadcast 
broadband TV (HbbTV) 
is a global initiative 

aimed at harmonising the 
broadcast and broadband 
delivery of entertainment 
services to consumers through 
connected TVs, set-top boxes 
and multiscreen devices. The 
HbbTV specification is developed 
by industry leaders to improve 
the video user experience 
for consumers by enabling 
innovative, interactive services 
over broadcast and broadband 
networks. The specification uses 
elements of existing specifications 
from other standards including 
OIPF, CEA, DVB, MPEG-DASH and 
W3C.

HbbTV brings a range of new 
possibilities to consumers. There 
are a number of ways that HbbTV 
technology can be used, but a 
typical use case is as follows.

When a viewer’s TV or Set-Top-
Box support HbbTV and the 
broadcaster makes available a 
“broadcast-related application” 

Yol Digital
Mehmet Can HAKLI
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izleyiciyi aksiyon almaya davet eden, kırmızı 
buton gösteren bir logo olabilir. Veya daha genel 
olarak izleyiciye bir uygulamaya, ilgili kumanda 
tuşuna basarak ulaşabileceğini gösterebilir. 
Basıldığı zaman, uygulamanın yüklenmesine 
gerek kalmadan uygulama gösterilir. 

HbbTV uygulamaları çeşitli ek hizmet ve 
bilgi sağlayan servisler olabilir. Örneğin, spor 
istatistikleri, yayın akışını gösteren bir uygulama 
veya internet video içeriklerine ulaşmanızı 
sağlayan bir OTT uygulaması bunlardan bazılarıdır. 
Ek olarak, izleyicilerin aynı anda katıldığı bir bilgi 
yarışması da gerçek zamanlı bir şekilde etkileşim 
sağlanarak hayata geçirilebilir. İzleyici HbbTV 
uygulamaları ile TV kumandasındaki tuşlar ile 
etkileşime geçmektedir. Bu uygulamalarda renk 
tuşları, yön tuşları ve rakamlar genel olarak tercih 
edilmektedir.

HbbTV Günümüzde Avustralya, Güney Amerika, 
Afrika ve Asya da dahil olmak üzere 35’ten 
fazla ülkede 50 milyonun üzerinde cihazda yer 
almaktadır. Türkiye bu pazarın  yaklaşık olarak 
%7’sini oluşturmaktadır. 

Türkiye’de büyük çoğunluğu ulusal kanallar 
olmak üzere büyük yayıncıların birçoğunda 

via Satellite, Cable or Terrestrial signal, the 
viewer will see a “call-to-action” in a corner of 
the screen. This might, for instance, be a logo 
showing a red button, informing the viewer that 
an app is available for launch at the press of 
that button. When pressed, the app – that was 
already resident in the TV – will be displayed.

The app may provide extra information on a 
program (e.g., sports statistics), show a program 
guide with the option to switch channels, 
or provide a menu with access to additional 
video programming. Other options include real 
interaction, for example multi-user quizzes 
where the user plays against other HbbTV 
viewers. The user interacts with the screen 
using a variety of buttons on the remote – the 
coloured buttons, the cursor buttons, and the 
numbered buttons. 

To date HbbTV has been adopted as the Hybrid 
TV standard in over 35 countries, reaching close 
to 50million devices. Turkey represent around 7% 
of the market.

Within the Turkish TV Market HbbTV has wide 
adoption with many national broadcasters now 
offering a hybrid service.  The services offered 
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are varied and include gaming, VOD, 
Prayer time apps to name a few. 
HbbTV has also been adopted by 
Digiturk as their hybrid technology. 
There are no other Pay-TV Operators 
utilizing HbbTV as their interactivity 
standard.

The first broadcaster to launch this 
service was TRT in 2014, where they 
launched an HbbTV portal consisting 
of VOD, EPG, News, Prayer Times 
services. This portal was updated in 
2018 to align with TRTs wider OTT 
and Mobile App strategy. In addition 
to that, TRT was also the first in 
Turkey to offer an interactive app 
which enabled viewers to track the 
general election results in real time. 
During initial service development 
TRT worked with Admongrel AS, 
a company based in Istanbul that 
develops Hybrid TV services for al 
broadcasters and platform operators.

In Turkey, there are 2.5 million active 
HbbTV households. These households 
are watching TV over Turksat Free-to-
air, using TVs internal satellite receiver 
as their receiver and connected their 
TVs to the Internet. 

The next focus areas of HbbTV in 
Europe and Turkey are addressable 
advertisements, operator applications, 
including IPTV in the standards and 
controlling HbbTV applications via 
mobile devices. (Companion App)

With operator applications, Pay-
TV Operators can develop single 
application on the broadcast signal 
level and can utilize interactive 
applications that used to be develop 
on the middleware level. Thus, 
operators can manage all of their 
different STB brands and models 
without any dependency on the 
vendor or 3rd party middleware. 
Operators can provide, STB user 
interface, rich-EPG, interactive 
applications and channel listings in all 
STBs via a single application.
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hibrit servisler sağlanmaktadır. Bu 
servisler arasında oyun portalleri, 
Video-on-Demand servisleri, imsakiye 
uygulamaları ve geliştirilmiş teletext 
olarak sayılabilecek haber, hava 
durumu, yayın akışı gibi uygulamalar 
sayılabilir. HbbTV ayrıca Digiturk 
tarafından Interaktif servislerin 
sağlanması için kullanılmaktadır. 
Ülkemizde HbbTV teknolojisini 
kullanan başka bir Pay-TV operatorü 
bulunmamaktadır. 

Ülkemizde ilk HbbTV uygulamasını TRT, 
2014 yılında hayata geçirmiştir. Yayına 
alınan TRT Artı HbbTV portalinde 
Video-on-Demand, yayın akışı, haber, 
imsakiye gibi servisler bulunmaktadır. 
TRT Artı HbbTV portal, 2018 yılında 
TRT’nin daha geniş web, mobil ve OTT 
stratejisine uyum sağlaması amacıyla 
güncellenmiştir. Ek olarak TRT 
referandum ve seçim uygulamaları 
ile gerçek zamanlı Interaktif seçim 
sonuçları uygulamasın sağlamıştır.  

Türkiye’de HbbTV servislerini aktif 
olarak kullanan yaklaşık 2.5 Milyon 
izleyici bulunmaktadır. Bu izleyiciler, 
Türksat 4A izleyen, uydu alıcısı olarak 
TV’nin dahili uydu alıcısını kullanan 
ve televizyonunu internete bağlamış 
izleyicilerdir. 

HbbTV’nin Avrupa’daki ve ülkemizdeki 
gelecek yıllardaki odak alanlarına 
bakacak olursak, hedeflenebilir 
reklam, operator uygulamaları, IPTV 
yayın standardının da desteklenmesi, 
mobil cihazlar üzerinden de HbbTV 
uygulamalarının yönetilebilmesi 
sayılabilir (Companion App). 

Operatör uygulamaları ile Pay-TV 
Operatörleri broadcast seviyesinde 
uygulamalar geliştirerek, eskiden 
middleware seviyesinde sağladığı 
Interaktif uygulamaları kolaylıkla 
hayata geçirebilmekte ve kutu marka-
modelleri arasındaki farklılıklara 
rağmen tek bir uygulama ile kutu 
arayüzü, yayın akışı, kanal listesi 
ve Interaktif uygulamalar gibi 
unsurları bütün kutularda hayata 
geçirebilmektedir. 
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Nagra
Simon Trudelle

Hollywood stüdyolarından canlı 
spor yayıncılarına, artık herkes 
OTT ve bulut teknolojilerinin 

gücünü kullanıyor.

Tüketici elektroniği endüstrisi, bu 
endüstri trendini oldukça erken 
yakaladı, lider CE markaları neredeyse 
on yıl önce internete bağlanmış olan 
ilk TV setlerini piyasaya sürdüler.

Ancak deneyimler, bir cihazı ağa 
bağlamanın, tüketicilerin zevk aldığı, 
günlük olarak kullandığı ve parasını 
ödediği premium içerik hizmetlerine 
erişime olanak sağlayan bir şey 
olduğunu göstermiştir.

Servis sağlayıcılar için doğrudan 
tüketici cihazlarına premium 
hizmetler sunmak ve arka uç (sunucu 
uygulama) bulut altyapısından 
yararlanmak sayısız avantaj 
sağlamaktadır.

İlk olarak, abonelere bir set üstü kutu 
sağlama maliyetini ortadan kaldırıyor. 
İkincisi, kendi kataloglarından 
YouTube, Netflix ve bölgesel OTT 
servisleri gibi üçüncü taraf tekliflerine 
kadar OTT hizmetleri sunmalarını 
sağlar. Son olarak ise, randevulu 
izlemeye isteğe bağlı alternatifler 
ve ünlü bir dizinin en son bölümünü 
“kaçırmanın korkusu”nu ortadan 
kaldırıyor.

Everyone from Hollywood studios 
to live sports broadcasters now 
uses the power of OTT and cloud 

technologies.

The consumer electronics industry 
has caught on to this industry trend 
quite early, with the leading CE 
brands launching their first internet-
connected TV sets almost a decade 
ago. 

But experience has shown that 
connecting a device to the network 
is one thing, enabling access to 
premium content services that 
consumers enjoy, use on a daily basis 
and pay for is another entirely.

For service providers, delivering 
premium services directly to 
consumer devices and leveraging 
backend cloud infrastructure provides 
numerous benefits. 

First, it takes away the cost 
of providing a set-top box to 
subscribers.  Second, it enables 
them to deliver OTT services, from 
their own catalogue to third-party 
offerings such as YouTube, Netflix 
and regional OTT services.  Finally, 
it provides on-demand alternatives 
to appointment viewing and the 
notorious “fear of missing out” the 
latest episode in a series.  

Aynı noktada birleşen TV ve OTT video çağında, gelecek 
nesil içerik dağıtımında tüketici cihazlarını ve bulut 

teknolojisini kullanmak esastır.

In the converging pay-TV and OTT video era, leveraging consumer 
devices and cloud technology is essential to the next generation 
of content delivery. 

Smart TV’leri buluta bağlama: Gayet akıllıca bir fikir!

TVKey Cloud even harnesses 
the connectivity of modern 

smart TVs for extra levels of 
security without the need 

for any hardware at all.  Its 
only limitation is that it must 

always be connected to 
the network, a reality in all 

broadband homes.
TVKey Cloud, modern akıllı TV’lerin 

bağlantılarını, hiçbir donanıma ihtiyaç 
duymadan ekstra güvenlik seviyeleri 

için bile kullanıyor. Tek sınırlaması, tüm 
genişbant evlerinde gerçek olan her 
zaman ağa bağlı olması gerektiğidir.
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Ancak tüketiciler, en iyi canlı şovlardan spor 
etkinliklerine izlemeye devam etmek istiyor ve 
bunlardan genellikle büyük ekran ile zevk alıyor. 
Yayın teknolojisi, şu ana kadar yalnızca set üstü 
kutuları veya şartlı erişim modülleri gibi operatör 
cihazlarında bulunan özel donanım ve yazılımlar 
gerektiriyor.

Sonuç olarak, set üstü kutusu olmadan birinci sınıf 
deneyimler sunma girişimleri her zaman zorluklarla 
karşılaşmıştır.

Bununla birlikte, bir müşteri olmak için bir servis 
sağlayıcıdan fiziksel bir cihaz alma zorunluluğu 
kavramı, satın alma kararına ve abonelik 
işlemlemlerinde anlaşmazlığa yol açabiliyor. 
Bu, genellikle iade edilen STB’lerin yenileme 
maliyetinden bahsetmek yerine, zaman içerisinde 
satış kaybına ve daha yüksek müşteri ilişkileri 
maliyetlerine yol açar.

Ancak, daha fazla performans gösteren Akıllı TV 
seti tasarımları sunmak için platformlarını geliştiren 
TV üreticileri sayesinde, birinci sınıf hizmetleri 
güvenli hale getirmek için gerekli tüm içerik 
güvenliği teknolojisini TV setlerine ve yazılımlarına 
taşımak mümkün.

Bu yaklaşım, tüm taraflar için tüketici rahatlığı 
ve ticari verimlilik açısından birçok fayda sunar. 
Buluttan çalıştırılan ve fabrikadan gönderildiğinde 
TV setine gömülü olan Hollywood onaylı güvenlik 
teknolojisi sayesinde, herhangi bir ağ üzerindeki 
herhangi bir içerik, doğrudan bir Smart TV setine 
üstten veya bir yayın başlığından iletilebilir. 
Tüketiciler, içeriğe erişimi sağlamak için herhangi 
bir fiziksel kart, donanım kilidi veya cihaz olmadan 
herhangi bir premium hizmet teklifine – yayın, OTT 

But consumers also want to keep watching 
broadcast television, from top live shows to sports 
events. And these are often best appreciated on 
a big screen. And broadcast technology requires 
specific hardware and software that, up to now, 
were only found in operator devices like set-top 
boxes or conditional access modules.

All in all, attempts to deliver premium experiences 
without a set-top box have always faced 
challenges.

However, the very notion of having to get a 
physical device from a service provider to become 
a customer adds friction to the purchase decision 
and subscription transaction. This often leads to 
loss of sales and higher customer relationship 
costs over time, not to mention the refurbishment 
cost of returned STBs.

But thanks to TV manufacturers improving their 
platforms to offer ever more performing Smart 
TV set designs, it is now possible to move all the 
content security technology required to secure 
premium services into the TV chipsets and TV set 
software stacks – all while managing headend 
security from the cloud.  

This approach offers many benefits in terms of 
consumer convenience and commercial efficiency 
for all parties. With Hollywood-approved security 
technology operated from the cloud and embedded 
into the TV set when it ships from the factory, any 
content over any network can be delivered over-
the-top or from a broadcast headend, directly to 
a Smart TV set. And consumers can sign up to 
any premium service offering – broadcast or OTT 
or a mix of both – over the internet, without any 
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physical card, dongle or device to enable access to 
content.

Imagine a pay-TV service that is entirely cloud-
based; consumers can activate their pay-TV 
services instantly as part of the initial TV set-up, 
making it even easier than ever to access pay-TV 
services and enjoy their favourite programming, 
whatever deliver network is used. 

This kind of solution, developed by NAGRA and 
Samsung, was announced at IBC 2018. Named 
TVKey Cloud, the product is an innovative offering 
that combines the best of NAGRA’s CAS and DRM 
security technology with Samsung’s advanced 
Smart TV software technology, enabling viewers to 
get access to all the content they love, directly on 
their new smart Samsung TV sets. 

It allows consumers to sign up and manage their 
subscriptions from the cloud, with instant access 
to broadcast and OTT premium content. It also 
leverages the HbbTV interactivity standard to allow 
service providers to define their own branded user 
interface that the applies to the TV set experience. 
And the TV app then offers access to any OTT 
content delivered from the cloud.

From a business perspective, TVKey Cloud is 
good news for all parties: new Samsung TV sets 
offer more convenience and value, pay-TV service 
providers can simplify customer acquisition and 
extend their market reach, and consumers get 

veya her ikisinin bir karışımı - internet üzerinden 
kaydolabilirler.

Tamamen bulut tabanlı bir ödemeli TV servisini 
hayal edin; tüketiciler, ödemeli TV hizmetlerini 
başlangıçtaki TV kurulumunun bir parçası olarak 
anında aktive edebilir, hangi şekilde kullanılırsa 
kullanır, ödemeli TV servislerine erişmeyi ve en 
sevdikleri programlamanın tadını çıkarmayı hiç 
olmadığı kadar kolaylaştırır.

NAGRA ve Samsung tarafından geliştirilen bu 
tür bir çözüm IBC 2018’de açıklanmıştır. TVKey 
Cloud adlı ürün, NAGRA’nın CAS ve DRM güvenlik 
teknolojisinin en iyisini Samsung’un gelişmiş Smart 
TV yazılımı teknolojisiyle birleştiren yenilikçi bir 
teklif ve aynı zamanda izleyicilerin, sevdikleri tüm 
içeriğe doğrudan yeni akıllı Samsung TV setlerinde 
erişebilmelerini sağlıyor.

Tüketicilerin aboneliklerini, yayın ve OTT premium 
içeriğine anında erişimle buluttan kaydetmelerini 
ve yönetmelerini sağlar. Ayrıca, servis sağlayıcıların 
TV seti deneyimi için geçerli olan kendi markalı 
kullanıcı arayüzünü tanımlamasına izin vermek 
için HbbTV etkileşim standardını kullanır. Ve TV 
uygulaması daha sonra buluttan yayınlanan tüm 
OTT içeriğine erişim sunar.
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immediate access to premium content, both linear 
and on-demand.

TVKey Cloud even harnesses the connectivity 
of modern smart TVs for extra levels of security 
without the need for any hardware at all.  Its only 
limitation is that it must always be connected to 
the network, a reality in all broadband homes.

But crucially, it complies with MovieLabs’ 
requirements for Enhanced Content Protection of 
4K Ultra HD, HDR, and early release content – a 
must-have for pay-TV service providers.

With solutions like these, the promise of instant 
customer acquisition, without hardware, without 
entry barriers, and at a lower cost for consumers 
(all while protecting content) can begin to come to 
fruition. 

In this uncertain, rapidly changing pay-TV 
landscape, it can be difficult to make any firm 
predictions. But if there’s one conclusion we can 
draw, it’s that – when it comes to the future of 
television – all roads lead to the cloud.

And next-generation Smart TVs may just finally 
prove that the original vision of connecting sets to 
the network was indeed a smart idea.

İş perspektifinden bakıldığında, TVKey Cloud 
tüm taraflar için iyi bir haber: yeni Samsung TV 
setleri daha fazla kolaylık ve değer sunuyor, 
ödemeli TV servis sağlayıcıları müşteri kazanımını 
basitleştirebilir ve pazar erişimini genişletebilir 
ve tüketiciler hem lineer premium içeriğe anında 
erişebilir hem de talep üzerine.

TVKey Cloud, modern akıllı TV’lerin bağlantılarını, 
hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan ekstra güvenlik 
seviyeleri için bile kullanıyor. Tek sınırlaması, tüm 
genişbant evlerinde gerçek olan her zaman ağa 
bağlı olması gerektiğidir.

Ancak en önemlisi, MovieLab’in 4K Ultra HD’nin 
Geliştirilmiş İçerik Koruması, HDR ve erken sürüm 
içeriği - TV servis sağlayıcıları için olması gereken 
- şartlara uymasıdır.

Bu gibi çözümlerle, anında müşteri edinme vaadi, 
donanım olmadan, giriş engelleri olmadan ve 
tüketiciler için düşük maliyetli (içeriği korurken) 
meyveler vermeye başlayabilir.

Bu belirsiz, hızla değişen ödemeli TV 
manzarasında, kesin tahminler yapmak zor 
olabilir. Ancak çıkartabileceğimiz bir sonuç varsa, 
bu televizyonun geleceği söz konusu olduğunda 
bütün yollar buluta yol açar.

Yeni nesil akıllı TV’ler, nihayetinde ağa bağlanma 
orijinal vizyonunun gerçekten akıllı bir fikir 
olduğunu kanıtlayabilir.
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Anfaş Hotel Equipment will be held simultaneously 
with ANFAŞ Food Product as last year. The total 
number of visitors at the two fairs is expected to 

reach 40.000, and in this giant organization, visitors will 
have a chance to examine all the equipments they need.

Could we have general information about ANFAŞ Hotel 
Equipment? What could you say about the point where 
Hotel Equipment has reached since its first year?

ANFAŞ Hotel Equipment Fair, which will be held for 
the 30th time this year, is an event that started in the 
hall of a hotel in Antalya in order to meet the needs of 
tourism. Together with Anfaş, our fair has been added to 
a professional dimension and has added a novelty to it 
every year. Anfaş Hotel Equipment, which has received 
the title of international trade fair in a short time, brings 
together the sector’s leading companies with thousands 
of professional visitors both in Turkey and abroad.  At the 
point we have reached today, Anfaş Hotel Equipment has 
been an international organization where the participants 
took their place one year in advance and the visitors noted 
their calendars months ago. Today we have the distinction 
of being the largest organization in the area of   Turkey. 

What are the contributions of Anfaş Hotel Equipment to the 
hotel equipment industry?

When we look at the 30-year adventure of our fair as 
Anfaş, we are proud to be able to say that it has made 
significant contributions to both the companies that 
produce equipment and the tourism sector. ANFAŞ Hotel 
Equipment, since its first day, has allowed a large number 
of companies in hotel equipment industry to open their 
doors to the international trade and has helped them 
to grow. The trade volume of the fair has contributed 
to the development of especially small and medium-
sized companies and has provided the opportunity to 
reach new target markets to many companies that have 

ANFAŞ Hotel Equipment, geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi yine ANFAŞ Food Product ile eş zamanlı 
düzenlenecek. İki fuarın toplam ağırlayacağı 

ziyaretçi sayısının 40 bine ulaşması beklenirken, 
dev organizasyonda ziyaretçiler, ihtiyaçları olan tüm 
enstrümanları görüp inceleme şansı bulabilecek.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 30. ANFAŞ Hotel 
Equipment’a yönelik sorularımızı cevapladı…

ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı hakkında genel bilgi alabilir 
miyiz? Düzenlendiği ilk yıldan bugüne Hotel Equipment’ın 
geldiği nokta hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Bu yıl 30’uncusunu gerçekleştireceğimiz ANFAŞ 
Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama 
Ekipmanları Fuarı, turizmdeki ihtiyaçların karşılanması 
amacıyla Antalya’da bir otelin salonunda başlayan bir 
etkinliktir. ANFAŞ ile birlikte fuarımız, profesyonel bir 
boyuta geçerek her yıl üstüne bir yenilik eklemiş ve 
bugünlere gelmiştir. Kısa sürede uluslararası fuar unvanını 
alan ANFAŞ Hotel Equipment, her yıl sektörün lider 
firmalarını, yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonel 
ziyaretçiyle bir araya getirmektedir. Bugün geldiğimiz 
noktada ANFAŞ Hotel Equipment, katılımcıların bir yıl 
önceden yerini ayırttıkları, ziyaretçilerinin takvimlerine 
aylar öncesinden not ettikleri uluslararası bir organizasyon 
olmuştur.

ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nın otel ekipmanları 
sektörüne katkıları nelerdir?

ANFAŞ olarak, fuarımızın 30 yıllık serüvenine baktığımızda 
hem ekipman üretimi yapan firmalara hem de turizm 
sektörüne önemli katkılar sunduğunu söyleyebilmenin 
gururunu yaşıyoruz. ANFAŞ Hotel Equipment, düzenlediği 
ilk günden bu yana otel ekipmanları sektöründen çok 
sayıda firmaya, uluslararası ticaretin kapılarını açarak 
büyümesine imkan sağlamıştır. Yarattığı ticaret hacmi ile 
özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların gelişimine katkı 

“ANFAŞ Hotel Equipment sayesinde turizmde kalitenin yükselmesini sağlayarak, 
Türkiye’nin turizm gelirlerinin artmasına imkan yaratmaktayız”

We create opportunities to increase Turkey’s tourism revenues by 
increasing the quality of tourism thanks to ANFAŞ Hotel Equipment. 

This year, 30thAnfaş Hotel Equipment fair will be held 
on 16-19 January in Antalya, more than 400 companies 
operating in the hotel equipment industry will be 
participated and more than 2500 brands will be in 
the fair while this year more than 1000 professional 
visitors and purchasing committees from 36 countries 
are expected to visit the fair.

Bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilecek olan ANFAŞ 
Hotel Equipment fuarı, 16-19 Ocak 2019 tarihlerinde 
Antalya’da düzenlenecek. Otel ekipmanlarına yönelik 
faaliyet gösteren 400’ü aşkın firmanın 2 bin 500’ün 
üzerinde markası ile yer alacağı fuarı bu sene 36 
ülkeden binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ve alım 
heyetleri de ziyaret edecek. 

Chairman of ANFAŞ Ali Bıdı; 
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sağlarken, sektörde marka yapmış çok sayıda firmaya da 
yeni hedef pazarlara ulaşma imkanı sunmuştur. Hayata 
geçirdiği uluslararası iş birliktelikleriyle her yıl sektörel 
ihracat rakamlarının artışına katkı sağlamaktadır. ANFAŞ 
Hotel Equipment, yurt içinde ise konaklama sektöründe 
faaliyet gösteren tüm turizmcilerin ilgi odağı olmaktadır. 
Bugün ziyaretçi profilimize baktığımızda, Türkiye’nin 
en büyük turistik tesisinden, butik bir otele kadar 
geniş bir ziyaretçi yelpazesinin fuarımızı ziyaret ettiğini 
görebiliyoruz. 

Fuarda bu sene kaç adet katılımcı firma yer alacak? Fuarın 
katılımcı firmalara sunduğu fırsatlar hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Bildiğiniz üzere ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı, geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da ANFAŞ Food Product 26. 
Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilecek. Fuarlarımızda sektörde kendini 
kanıtlamış, ihracatta önemli başarılara imza atmış otel 
ekipmanları ve gıda sektörünün marka firmalarına ev 
sahipliği yapıyoruz. Toplam 400’ün üzerinde firmanın         
2 bin 500’ün üzerinde markası fuarda sergilenecek.  Yurt 
içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Cezayir, Danimarka, Fas, Filistin, Gana, 
İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Nijerya, Suudi Arabistan, 
Ukrayna ve Ürdün’den olmak üzere toplam 15 ülkeden 
katılımcıyı, ziyaretçilerimizle bir araya getireceğiz.  
Katılımcı firmalarımız, otel ekipmanları fuarının yanı sıra 
Food Product’ın ziyaretçi kitlesine de eş zamanlı tek 
çatı altında ulaşabilecek. Sektörün ve ziyaretçilerinin 
talepleriyle düzenlediğimiz eş zamanlı organizasyonda 
mevcut iş hacmini ikiye katlamış olacağız. 

made brands in the sector. It also contributes to the 
increase in sectorial export figures every year with the 
help of the international business partnerships that 
have implemented. Anfaş Hotel Equipment is the focus 
of attention of all tourism companies in the hospitality 
sector. When we look at our visitor profile today, we can 
see the fact that visitors from a wide range of boutique 
hotels as well as Turkey’s largest tourist resorts have 
visited our exhibition. We can see all kinds of product 
groups in need of tourism and hospitality industry in our 
fair. 

How many companies will be involved in the fair? What can 
you tell us about the opportunities that the exhibition offers 
to the participating companies?

As you know, Anfas Hotel Equipment Fair will be held 
annually with Anfas Food Product 26th International 
Food and Beverage Fair. In our exhibitions, we are hosting 
the brand companies of the food industry with hotel 
equipments that have achieved significant success in 
the sector. Over 2500 brands of over 400 companies 
will be exhibited at the fair. In addition to our domestic 
participants, this year,  we will bring 15 participants 
from Germany, the United States, Algeria, Denmark, 
Morocco, Palestine, Ghana, Israel, Italy, Libya, Lebanon, 
Nigeria, Saudi Arabia, Ukraine and Jordan with our 
visitors. Our exhibitors will be able to reach the visitors 
of Food Product as well as Hotel Equipment exhibition at 
the same time due to the demand of the sector and its 
visitors. We will be doubling the current business volume 
in the whole organization.

Ali Bıdı
Chairman of ANFAŞ
Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı
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How many visitors do you expect this year at Anfaş 
Hotel Equipment?

This year, we aim to host more than 40.000 
professional visitors at our fairs as 20.000 for 
Anfaş Hotel Equipment and 20.000 for Anfaş Food 
Product.

Can you give us information about the trade volume at 
Anfaş Hotel Equipment?

While leaving behind 2018, we see that tourism 
sector is the most promising sector for our country 
and Antalya. In parallel with the record increase 
in tourism figures, we can see that significant 
investments will be made for next year. In addition 
to these developments in the domestic market, 
we know that there is a serious budget allocated 
to tourism, especially in the Middle East market. 
As Anfaş, we have planned our visitors’ activities 
this year according to this knowledge . We expect a 
trade volume of at least 40 million dollars with our 
visitors.

Which countries will professional visitors and 
purchasing committees come from?

In addition to the visitor activities we have 
conducted in Turkey, through Republic of 
Turkey Ministry of Trade, Antalya Chamber of 
Commerce and Industry, West Mediterranean 
Exporters Association an the chamber of 
commerces and the international agencies 
of Anfaş, over 1000 professional visitors and 
purchasing delegations from 36 countries; 
Albania, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium, 
Bosnia and Herzegovina,China,Croatia, Egypt, 
Georgia, Germany, Hong Kong, Iraq, Iran, Jordan 
Kazakhstan, Kosovo, Lebanon, Libya, Luxembourg, 
Macedonia, Montenegro, Morocco,  Netherlands, 
, Oman, Palestine, Qatar, Russia, Serbia, Sudan, 
Syria, Taiwan, Ukraine and United Arab Emirates , 
Uzbekistan will be brought to the fair.

What are the novelties awaiting exhibitors and 
visitors at Anfaş Hotel Equipment?

Both our exhibitors and visitors will have a chance 
to observe all the innovations through Turkey’s 
biggest HORECA (Hotel Restaurant Cafe) meeting 
since Anfaş Hotel Equipment and Food Product 
are held simultaneously. The visitors will be able 
to reach all the instruments they need in a giant 
organization where all the latest developments are 
exhibited while exhibitors will sign new business 
contracts. This year in Hotel Equipment section, 
a special area was created for pool, beach and 

ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nın bu sene kaç ziyaretçi 
ağırlamasını bekliyorsunuz?

Bu yıl 20 bin ANFAŞ Hotel Equipment, 20 bin ANFAŞ 
Food Product olmak üzere fuarlarımızda toplam 40 
binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı 
hedefliyoruz. 

ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nda oluşan iş hacmi 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

2018 yılını geride bırakırken ülkemiz ve Antalya 
için en çok moral veren sektörün turizm sektörü 
olduğunu görüyoruz. Turizm rakamlarındaki 
rekor artışa paralel olarak gelecek yıl için de 
önemli yatırımlar gerçekleştirileceğini rahatlıkla 
görebiliyoruz.  Yurt içinde yaşanan bu gelişmelerin 
yanı sıra özellikle Orta Doğu pazarı başta olmak 
üzere yurt dışında turizme ayrılan ciddi bir bütçe 
olduğunu biliyoruz. Biz ANFAŞ olarak bu yıl ziyaretçi 
çalışmalarımızı bu yönde planladık. Fuarımızda 
ağırlayacağımız ziyaretçilerle en az 40 milyon dolarlık 
bir ticaret hacmi gerçekleştirmeyi bekliyoruz.  

Fuarda hangi ülkelerden ziyaretçiler ve alım heyetleri 
yer alacak?

Yurt içinde yürütmüş olduğumuz ziyaretçi 
çalışmalarının yanı sıra yurt dışından da T.C. Ticaret 
Bakanlığı, ATSO - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,  
BAİB – Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri,  BAKA – Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı, hedef ülkelerin ticaret 
odaları ve ticaret müşavirlikleri ve ANFAŞ’ın yurt 
dışı acenteleri aracılığıyla Almanya, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bahreyn,  Belarus, Belçika, Birleşik 
Arap Emirlikleri,  Bosna Hersek, Cezayir,  Çin, Fas, 
Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, 
Irak, İran, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kosova, Libya, 
Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Mısır, Özbekistan, 
Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Tayvan, Ukrayna, 
Umman ve Ürdün olmak üzere 36 ülkeden binin 
üzerinde profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri 
getirilecek. 

ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nda bu sene katılımcı ve 
ziyaretçileri bekleyen yenilikler neler?

Hem katılımcılarımızı hem de ziyaretçilerimiz ANFAŞ 
Hotel Equipment ve ANFAŞ Food Product’ın eş 
zamanlı gerçekleşmesi sayesinde Türkiye’nin en 
büyük HORECA (Hotel Restoran Cafe) buluşmasında 
tüm yeniliklerin farkına varacaklar. En son 
gelişmelerin sergileneceği dev organizasyonda 
ziyaretçiler, ihtiyaçları olan tüm enstrümanlara 
ulaşabilecek. Katılımcılar ise yeni iş bağlantılarına 
imza atacak. Organizasyonun Hotel Equipment 
bölümünde bu yıl havuz, plaj, gölgelendirme 
sistemleri için özel alan oluşturuldu. Ziyaretçilerimiz 
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shading systems. Our visitors will be able to see 
the parasol sunbed products as group in one place 
and evaluate the products. The 2019 hotel room 
trends will be exhibited at the Hotel Design Show 
which we will organize for the 4th time this year. The 
Hotel Design Show will be organized in cooperation 
with the Chamber of Interior Architects, Projem 
Magazine and Anfaş with World Countries concept 
which includes six hotel rooms with a theme of 
Brasil, Dubai, Sweden, Mexico, Marrakesh and 
Russia. Moreover, Housekeeping Olympics will be 
organized by Hoted-Hotel Housekeeping Ethics and 
Decoration Association. In Food Product section of 
the fair, B69 We Eat If It’s Domestic campaign will be 
converted into a show which was initiated through 
in order to promote domestic goods consumption in 
Turkey’s tourist facilities in cooperation with TAFED- 
Turkey Cooks Federation of Turkey, AGEBA-Antalya 
Gastronomy Educators Union Association and Anfaş. 
In B69- Food Show, Turkey’s most comprehensive 
cooks reunion, there will be will be competitions, 
workshops, tastings and cookery shows using 
domestic goods completely will be held. In addition 
to all these activities, panels, interviews and 
conferences related to the sector will be held.

How do you expect 2019 for hotel suppliers?  What 
will be the impact of the recovery in the tourism sector 
on the sector in 2018?

Despite all the problems in the remaining sectors, 
the tourism sector has emerged as the most 
important sector that has made Turkey smile 
especially for Antalya. We welcomed the record-
level tourists this year with the devoted work of all 
tourism, government and local stakeholders. Now 
it is time to increase the income from tourism while 
increasing the number of visitors. All developments 
in tourism will have an impact on the sector. 
Tourism facilities, which have been operating in 
the sector for almost 2 years, have rolled up the 
sleeves for renovations this year. We hope that the 
figures will continue to increase as of 2019. Here 
we will continue to bring together tourism sector 
and suppliers as we have done for a quarter of a 
century. As we continue to bring together the latest 
developments and the widest range of products for 
our visitors, we will continue to bring new target 
markets, especially to our participants. We believe 
that the good days we live in tourism for now will 
continue in the coming years. We hope that our all 
exhibitors and visitors would establish new business 
relationships in our fairs which will take place on 16-
19 January 2019.

bahçe ekipmanlarından, şemsiye, şezlong ürünlerini 
toplu olarak görüp, ürünler arasında değerlendirme 
sağlayabilecek. Bu yıl 4’üncü kez organize 
edeceğimiz Hotel Design Show’da 2019 otel odası 
trendleri sergilenecek. TMMOB İçmimarlar Odası, 
Projem Dergi ve ANFAŞ iş birliğiyle “Dünya Ülkeleri” 
konseptiyle düzenlenecek Hotel Design Show’da bu 
yıl Brezilya, Dubai, İsveç, Meksika, Marakeş ve Rusya 
temalı 6 otel odası, lobi ve resepsiyon çalışması 
sergilenecek. HOTED-Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve 
Dekorasyonu Derneği tarafından organize edilecek 
Housekeeping Olimpiyatları gerçekleştirilecek.  
Fuarın Food Product bölümünde TAFED-Türkiye 
Aşçılar Federasyonu, AGEB-Antalya Gastronomi 
Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ iş birliğiyle 
Türkiye’nin turistik tesislerinde yerli malı tüketimini 
teşvik etmek amacıyla başlatmış olduğumuz 869 
Yerliyse Yeriz kampanyasını şova dönüştüreceğiz. 
Türkiye’nin en kapsamlı aşçılık buluşması olacak 
869-Food Show’da, gıda ürünlerinden endüstriyel 
mutfak ekipmanlarına kadar tamamen yerli malı 
ürünler kullanılarak yarışmalar, workshowlar, 
tadımlar ve aşçılık şovları gerçekleştirilecek. 
Tüm bu etkinliklerin yanı sıra sektörün enine 
boyuna tartışılacağı panel, söyleşi, konferanslar 
gerçekleştirilecek. 

2019’un otel tedarikçileri açısından nasıl bir görünüm 
sergileyeceğini düşünüyorsunuz? 2018’de turizm 
sektöründe yaşanan toparlanmanın sektöre etkileri ne 
boyutta olacaktır?

Geride kalan dönemde tüm sektörlerde yaşanan 
sıkıntılara rağmen turizm sektörü, Antalya başta 
olmak üzere ülkemizin yüzünü güldüren en önemli 
sektör olarak karşımıza çıktı. Tüm turizmcilerin, 
hükümetimizin ve yerel paydaşların özverili 
çalışmalarıyla bu yıl rekor düzeyde turisti ağırladık. 
Şimdi ziyaretçi rakamlarını daha da arttırırken 
turizmden sağlanan geliri de arttırma zamanı. 
Turizmdeki yaşanan tüm gelişmeler, mutlaka sektöre 
de etki edecektir. Neredeyse 2 yıldır mevcut yapısıyla 
sektörde idare eden turizmciler, bu yıl renovasyon 
çalışmaları için kollarını sıvadı. Bu tablonun 
2019’dan itibaren artarak devam edeceğini temenni 
ediyoruz. Burada bizler çeyrek asırdır yapmış 
olduğumuz gibi turizmcileri ve tedarikçileri bir araya 
getirmeye devam edeceğiz.  Ziyaretçilerimiz için 
en son gelişmeleri ve en geniş ürün yelpazesini bir 
araya getirmeye devam ederken, katılımcılarımıza 
da özellikle yurt dışındaki yeni hedef pazarları 
getirmeye devam edeceğiz.  Turizmde yaşadığımız 
güzel günlerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam 
edeceğine inanıyoruz. 16-19 Ocak 2019 tarihleri 
arasında kapılarını açacağımız fuarlarımızın, tüm 
katılımcı ve ziyaretçilerimize yeni iş bağlantıları 
kurmalarını temenni ediyoruz. 
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Eutelsat
Ömer Karataş

UYDUDA IP KULLANIM TEKNOLOJİLERİ, EUTELSAT’IN KULLANDIĞI SON UYDU TEKNİKLERİ

• Uzun Vadede Uydudan ve IPTV ortamından video 
ve TV  yayıncılığı  baskın yöntem olacaktır

• IP tabanlı veya IP özellikli müşteri deneyiminin 
uydu yayıncılığı üzerinde uygulanması yeni bir 
katma değer üretecektir

• Yayıncıların giderek dışarıdan daha fazla hizmet 
almaları, servis çeşitliliklerini artırmaları sektöre 
olan talebi artırmada etkili olacaktır, 

Buradan bakışla;
• Yüksek potansiyelli ve ilkleri yaşatan yeni pazarlar 

sözkonusu
• Uç kullanıcı bazında hızla artan bir kapasite 

kullanım ve tüketim eğilimi, ihtiyacı sözkonusu
• Orta Vadede Uçaklarda ve uçan cisimlerde ortaya 

çıkacak potansiyel ve fırsatlar söz konusu
• Uzun vadede karasal mobilite de ortaya çıkacak 

potansiyel ve fırsatlar söz konusu
• Bireysel yoğunluklu pazarlara erişmenin gereği 

hacimsellik ve fiyat ekonomisini yakalamak 
adına VHTS ( Very High Throughput Satellite: Çok 
yüksek kapasiteli uydu) ve VVHTS ( Very Very 
HighThroughput satellite : Ultra yüksek kapasiteli 
Uydu)

• Video and TV broadcasting will be the 
dominant method in the Long Term 
Satellite and IPTV environment.

• Implementation of IP-based or IP-
enabled customer experience on satellite 
broadcasting will generate a new added 
value.

• Increasing the number of service providers 
and increasing the diversity of services will 
be effective in increasing the demand for 
the sector.

So in this case,
• There will be new markets with high 

potential.
• A rapidly increasing capacity utilization and 

consumption tendency will be required by 
the end user.

• There will be potential and opportunities 
in aircraft and flying objects in the medium 
term.

• There will be potential and opportunities 
for terrestrial mobility in the long term.

• VHTS (Very High Throughput Satellite) 
and VVHTS (Very Very High Throughput 
Satellite) will be available in order to 
capture volume and price economy as a 
requirement of accessing individual density 
markets.                      

 Eutelsat Strategy Update 27 June 2016

Eutelsat Strateji (Güncelleme; 27 Haziran 2016)

IP USAGE TECHNOLOGIES IN SATELLITE,   
THE LAST SATELLITE TECHNIQUES USED IN EUTELSAT

ADVERTORIAL
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Sol sayfadaki ifadeler, 2016 yılı ortasında 
uydu sektörü ve geleceği ile ilgili ihtimaller, 
fırsatlar ve yapılması düşünülen aksiyonları 

Eutelsat firmasının yatırımcılarına yaptığı sunumdan 
alınmıştır. Eutelsat 40 yılı aşkın bir işletme geçmişi 
ve kırkın üzerinde aktif olan uydu filosu ile sektörün 
önemli ve küresel bir oyuncusudur.  Ülkemiz 
özelinde, 1990lı yıllarda  çok kanallı yayıncılığa 
geçişte, analog formatlı resmi ve özel TV kanallarının 
geniş coğrafyada yayınlanmasında, 2000 li yıllarda 
sayısal yayıncılığa geçişte ve ülkemizde ilk sayısal TV 
platformunun kurulmasında , 2010 yıllarında uydu 
üzerinden geniş band internet erişim hizmetinin 
kamu, kurum ve bireysel müşterilere sunumunda 
öncülük etmiş, pazarın doğması, şekillenmesi, 
gelişmesi ve gerekli Teknik ve idari normlarla 
donanımlanması yönünde güçlü destek vermis bir 
kurum olarak kayıtlarımızdadır, ve bu desteğini yeni 
yarırım ve hizmetlerle sürdürmektedir.  

Tarihsel süreç ve geçiş köşe taşlarından da 
okuduğumuz üzre, analogdan sayısala evrilme ve 
buke tarzında servis  kümelenmesi uygulamalar 
olgunlaştıktan sonra, son gelinen noktada bir 
Internet erişim standard olan IP tabanlı iletim 
formatının uydu donanımına eklemlenmesi ile 
beraber TV yayıncılığında  yeni bir dönemin kapısını 
aralama aşamasındayız.  

Son 20 yıl kapsamında elektronik teknolojisi ve 
üretim-entegrasyon becerisi gelişimine tanıklık 
ederken, gerek kapasite ve gerekse fonksiyon 
birlikteliğinin artan bir boyutta küçülen donanımlar 
üzerine giydirilmesi asimetrisini yaşamktayız. 20 
yıl önce onlarca entegre devre ve birkaç fiziksel 
bağlantı kapısı olan uydu alıcıları, bugün bir entegre 
içine sığdırılmış onlarca uydu alıcısı, onlarca çevresel 
birimlerle haberleşen bağlantı bileşenleri ve ‘akıl’ 

The statements on left page were taken 
from the presentation of the possibilities, 
opportunities and actions of the satellite 

sector and their future in the middle of 2016 to 
the investors of Eutelsat. Eutelsat is an important 
and global player in the sector with more than 40 
years of business history and more than forty active 
satellite fleets. In our country, especially in the 
transition to multichannel broadcasting in 1990s, 
we have played a role in the establishment of digital 
and digital TV channels with analog format, in the 
transition to digital broadcasting in the 2000s and 
the establishment of the first digital TV platform in 
our country. In 2010, we pioneered the provision 
of broadband internet access via satellite to public, 
corporate and individual customers. We are a 
strong supporter in the formation, formation and 
development of the market and the necessary 
technical and administrative norms. We continue our 
support with new investments and services.

As we have read in the historical process, we are 
about to start a new era in TV broadcasting with the 
integration of IP-based communication format to 
the satellite hardware, which is an internet access 
standard.

In the last 20 years, we have witnessed the 
development of electronic technology and 
production-integration skills, and we see that the 
integration of capacity and function is increasingly 
integrated in the shrinking hardware. 20 years ago 
there were satellite receivers with many integrated 
circuits and physical ports. Today, it continues its 
development with the connection components that 
communicate with dozens of satellite receivers and 
peripheral units integrated into an integrated and 
support functions with the ability to make memory 
and autonomous decisions with the ’reasoning’ 
character.

While the technology used on the ground will 
gain this ability, the Satellite (and other terrestrial 
transmission technologies) technologies that will 
serve them are expected to be of simplicity, shaped 
by demand, flexible, dynamic, forward compatible, 
fixed and mobile. Most importantly, it is expected to 
be sufficient to meet the satellite capacity needs.

As a solution to the capacity blockage, the practical 
use of the -Ka band- frequency zone has begun. 
Eutelsat, which will be the first and most powerful of 
its kind in the region in 2010, taking KASAT satellite 
services, IP transmission over satellite, launched the 
access service in Europe and Turkey’s geography.
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According to the traditional KU satellites, it has a 
capacity of 35 times higher capacity (90 GBps) and 
powerful KASAT satellites can now provide internet 
access and enterprise IP access services at 50mbps. 
Thousands of institutions and people in the village, 
in the city and in the countryside benefit from 
satellite technology where there is no infrastructure 
or insufficient infrastructure. Nearly 4,000 rural 
schools have benefited from the use of broadband 
internet access for 3 years in an economic way. 
From the transfer of an architectural work in 
Nisantaşı to the electronic environment, to the 
contact of the employees at the 2500 m high mine, 
a wide range has been produced. A wide range of 
individual entrepreneur profiles have been produced 
by providing wifi service to the drivers in the Toros, 
updating the software of the tractor without driver 
in the village of Aegean. SNG systems, which are 
owned by television broadcasters with hundreds of 
thousands of dollars of investment in news transits, 
have come to life with integration in thousands 
of dollars. SNG systems, especially regional and 
local TV companies, have the opportunity to offer 
economic and quality services.

Eutelsat management has taken a step further in 
order to invest VHTS satellite in the summer of 
2018 in line with eight years of market experience, 
technology, implementation and integration studies, 
developing a network of solution partners, and 
prospective expectations and opportunities.

Eutelsat, which has implemented new and next 
generation satellite investments such as KASAT, 
QUANTUM and VHTS, has pioneered dynamic 
dynamics in the sector. VHTS, which will launch a 
fiber-equivalent service at an installed capacity of 
500Gbps, will serve a wide range of geographies 
such as Europe, Africa, and the Middle East. An 
important capacity will be directed to Turkey and 
surrounding countries.

Eutelsat not only spearheaded a courageous uni-
geological investment, but also shaped its solution 
partners in the service of the new satellite to 

nitelemesini kazanmış hafıza ve otonom karar 
verebilme becerisine sahip destek fonksiyonları ile 
gelişimini sürdürmektedir. 

Yerde kullanılan teknoloji bu beceriyi kazanırken, 
bunlara hizmet verecek olan Uydu( ve diğer karasal 
iletim teknolojileri) teknolojilerinin de basitlikten 
çıkıp, taleple şekillenen, esnek, dinamik, ileriye 
uyumlu, sabit ve mobil ihtiyaçları destekleyen ve 
en gereklisi artma ivmesini devam ettiren kapasite 
ihtiyacını karşılamada yeterli olması beklenir.

Kapasite tıkanmasına bir çözüm olarak -Ka band – 
frekans bölgesinin Pratik kullanımına geçilmesi ile 
birlikte, Eutelsat 2010 yılında bçlgede türünün ilk ve 
en güçlüsü oalcak olan KASAT uydusunu hizmete 
alarak, uydu üzerinden IP iletim, erişim hizmetini 
Avrupa ve Türkiye coğrafyasında başlatmıştır. 

Geleneksel KU uydularına göre 35 kat daha yüksek 
kapasiteli (90 GBps) ve güçlü KASAT uydusu 
üzerinden bugün 50mbps hızında internet erişimi 
ve kurumsal IP erişim hizmetleri sunulabilmektedir. 
Köyde-Kentte, kırsalda binlerce kurum ve kişiler 
altyapının olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda 
uydu teknolojisinden faydalanagelmektedir.  4000 
e yakın kırsaldaki köy okulları 3 yıl süresince 
genişband internet erişim imkanını ekonomik bir 
şekilde kullanıp, faydalanmıştır.  Nişantaşındaki 
bir mimarın yüksek kapasiteli mimari çalışmasını 
müşterisine elektronik olarak aktarmasından, 
2500m yükseklikteki Maden ocağında çalışanların 
irtibatlarının sağlanması,  Egenin köyündeki 
şoförsüz traktrörün yazılım güncellenmesinden 
toroslardaki yörüklere wifi hizmeti verek bireysel 
girişimcilere, geniş bir yelpaze üretilmiştir.  
Televizyon yayıncılarının  haber geçişlerinde 
kullandıkları yüzbinlerce dolar yatırımla sahip olunan 
SNG sistemleri bir anda binlerce dolar mertebesinde 
bir entegrasyonla hayat bulmuş, özellikle bölgesel 
ve yerel TV firmaları ekonomik ve kaliteli hizmet 
sunum fırsatı yakalamışlardır. 

 Sekiz yıllık bir Pazar tecrübesi, teknoloji, uygulama 
ve entegrasyon çalışmaları, çözüm ortakları ağı 
geliştirmesi, ve ileriye dönük beklenti ve imkanlar 
doğrultusunda Eutelsat yönetimi bir adım daha 
atarak, 2018 yılı yazında VHTS uydusu yatırım kararı 
almıştır. 

KASAT, QUANTUM ve VHTS gibi yeni ve gelecek nesil 
uydu yatırımlarını hayata geçiren Eutelsat, sektörde 
durmaz bir dinamikliğe de öncülük etmektedir. 
500Gbps lik bir kurulu kapasite desteğinde fiber-
muadili bir hizmeti başlatacak olan VHTS, Avrupa 
Adrika, ortadoğu gibi geniş coğrafyalara hizmet 

ADVERTORIAL
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the market. As can be seen in the photo, Global 
telecom player Orange and technology integrator 
Thales will be able to provide IP-based high-speed 
access service over the VHTS to the existing mass 
of existing and existing customers.

The announcement of a new breakthrough in 
ground technologies, in support of this capacity 
expansion, came from Eutelsat at IBC 2018.

The next stage of the solution named 
SMARTBEAM, which transmits the video string 
received from the satellite to the phone, tablet and 
PC devices via the Terrestrial WIFI network, and 
named as CIRRUS on behalf of the platform; it will 
enable the distribution of all kinds of video and 
conjugated data sets to broad audiences in satellite 
and / or terrestrial environments with IP-based 
support with bidirectional interactive mechanism 
support. This solution, in a sense, is that the OTT 
application, which reaches the level of development 
and maturity in terrestrial networks, meets the 
dominant characteristics of the satellite and goes 
a step further. The flexibility of carrying multiple 
applications provided by the IP transmission 
protocol in a packet stream has made it possible to 
have the transmission path independence with the 
necessary end devices.

In the next 5 years, the capacity failure, which will 
accelerate the emergence in terrestrial networks, 
will be closed with new generation satellites that 
bring technology and scale capacity with terrestrial 
networks.

Those who cannot read this process well, and think 
that solutions with the existing and the near future 
solutions are the solution to the current and near 
future needs, are likely to play the role of obstacle 
brake effect before the need.

sunacaktır. Önemli bir kapasite de Türkiye ve çevre 
ülkelere yönlenecek. 

Eutelsat sadece cesaretli bir tekolojik yatırıma 
öncülük etmekle kalmayıp, yeni uydunun pazara 
hizmetinde çözüm ortaklarını da bu aşamaada 
şekillendirmeiştir. Fotografta görüleceği üzere, 
Global telekom oyuncusu Orange ve teknoloji 
entegratörü Thales, yeni uyduda var olan ve 
üretecekleri müşteri kitlesine VHTS üzerinden IP 
tabanlı yüksek hızda erişim hizmeti verebilecektir. 

Yukarıdaki bu kapasite genişlemesine destek olacak 
şekilde de yer teknolojilerinde de yeni bir atılımın 
anonsu IBC 2018 de  Eutelsat dan geldi. 

Uydudan aldığı Video katarını Karasal WIFI şebekesi 
üzerinden  telefon, tablet ve PC cihazlarına  aktaran   
SMARTBEAM isimli çözümün bir sonraki evresi olan  
ve adına CIRRUS ismi takılan platform; her tür video 
ve eşlenikli veri kümesini , çift yönlü etkileşimli 
mekanizma desteği ile IP tabanlı olarak  uydu ve/
veya karasal ortamlarda geniş kitlelere dağıtımını 
mümkün kılacaktır.  Bu çözüm bir anlamda karasal 
şebekelerde gelişim ve olgunluk düzeyine ulaşan 
OTT uygulamasının uydunun baskın özellikleri ile 
buluşması ve bir adım daha ileri gitmesidir. IP iletim 
protokolünün sağladığı çoklu uygulamaları bir paket 
katarında taşıma esnekliği, gerekli uç donanımlarla 
iletim yolu bağımsızlığını da mümkün kılmıştır. 

Geleck 5 yıl içinde karasal şebekelerde ortaya 
çıkması hızlanacak olan kapasite yetmezliği , 
karasal şebekelerle teknoloji uyumlu ve ölçekli 
kapasite getiren yeni nesil uydularla kapatılacaktır. 

 Bu süreci iyi okuyamayıp, mevcut tekolojili 
çözümlerin mevcut ve yakın gelecek ihtiyaçlarına 
çözüm olduğunu düşünenler, ihtiyacın önünde 
engel fren etkisi rolünü oynamaları muhtemeldir.  
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In which sectors and in which professions are disabled 
people being employed?

Researches show that 13% of Turkey’s population consists 
of disabled people. It is shared that approximately 22% 
of disabled employees can work actively. That’s exactly 2 
million people. It is possible to ensure the proper use of 
this active workforce by placing candidates in appropriate 
positions; but because of the prejudice people have, 
candidates with disabilities in Turkey, unfortunately, can 
not be assessed in the correct position relative to the 
industry and graduation and capabilities, there is a lack 
of knowledge about what types of works people with 
disabilities could get involved. Individuals with disabilities 
in the provision of equal conditions; they can work in 
all sectors such as IT, human resources, administrative 
affairs, finance and purchasing according to their training 
and qualifications. The critical point here is to be able to 
accurately assess the areas where the disabled employee 
will be efficient rather than to fill the compulsory disability 
quota. Position search and qualifications do not need to 
be differentiated for disabled employees. As an employee, 
all persons with disabilities or persons without disabilities 
should be given equal rights.

There is concern that in some sectors (in the heavy and 
dangerous class) the employment of handicapped will 
endanger the work safety. Due to the law, the disabled 
employee is not allowed to work in these heavy duty 
classes. In addition, disabled people may not be able to 
work in a suitable place for disabled people. For example, 
it is thought that candidates seeking for candidate 
positions in companies will not be able to work or be 
productive at this level. For this reason, they are evaluated 
at entry levels rather than expert levels. Generally they 
are working in operational / support positions. Therefore, 
preferred positioning is prioritized instead of occupation. 
ES Kariyer presents its candidate CVs that are suitable 
to the corporate culture and can fulfill the responsibility 

Engelli çalışanlar en çok hangi sektörlerde, hangi 
mesleklerde istihdam ediliyor? 

Yapılan araştırmalarda Türkiye nüfusunun yaklaşık 
%13’ünün engelli olduğu ve yaklaşık %22’sinin aktif olarak 
çalışabildiği bilgisi paylaşılıyor. Bu da tam 2 milyon kişi 
demek. Bu aktif iş gücünün doğru olarak kullanılmasını 
sağlamak, uygun pozisyonlara uygun adayların 
yerleştirilmesi ile mümkün; fakat Türkiye’deki engelli 
adaylar ön yargılardan dolayı maalesef mezuniyetlerine 
ve yeteneklerine göre doğru sektör ve pozisyonlarda 
değerlendirilemiyor, engelli bireylerin hangi işlerde 
çalışabileceğine dair bir bilgi eksikliği var. Eşit şartların 
sunulması durumunda engelli bireyler; eğitimleri ve 
niteliklerine uygun bilişim, insan kaynakları, idari işler, 
finans, satın alma gibi her sektörde çalışabiliyorlar. Burada 
kritik nokta, zorunlu engelli kotasını doldurmak yerine 
engelli çalışanın verimli olacağı alanları doğru bir şekilde 
değerlendirebilmek. Pozisyon arayışlarının ve niteliklerinin 
engelli çalışanları için farklılaştırılmasına gerek yok. Çalışan 
olarak engelli ya da engelsiz herkes eşit, sadece engelli 
bireylere de eşit hak verilmesi gerekiyor.

Bazı sektörlerde (ağır ve tehlikeli sınıfında) engelli 
çalıştırmanın iş güvenliğini tehlikeye sokacağı 
endişesi mevcut. Kanunlar gereği de güvenlik ve 
potansiyel risk sebepleri ile engelli çalışanın bu ağır iş 
sınıflarında çalıştırılması yasak. Bunun dışında engelli 
çalışmasına uygun olan yerlerde de yeterli sayıda 
engelli çalıştırılamayabiliyor. Örneğin şirketlerde Uzman 
pozisyonları için aday aranırken engelli adayların bu 
seviyede çalışamayacakları ya da verimli olamayacakları 
düşünülüyor. Bu nedenle Uzman seviyelerinden çok 
giriş seviyelerinde değerlendiriliyorlar.Genel olarak 
operasyonel/destek pozisyonlarda görev alıyorlar bu 
nedenle meslek yerine tercih edilen konumlandırma 
önceliklendiriliyor. ES Kariyer her sektörde her 
pozisyona uygun engelli aday olacağını kanıtlayarak, 
şirket kültürlerine uygun ve verilen sorumluluğu yerine 
getirebilecek engelli aday CV’lerini, kendi özelleştirilmiş, 

“2003 yılında düzenlenen İş Kanunu’na göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran bütün 
işverenlerin %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu var.”

According to the Labor Law issued in 2003, all employers employing 50 
or more workers have an obligation to employ 3% disabled persons.

Researches show that 13% of Turkey’s population 
consists of disabled people. It is shared that 
approximately 22% of disabled employees can work 
actively. That’s exactly 2 million people. It is possible 
to ensure the proper use of this active workforce by 
placing candidates in appropriate positions.

Yapılan araştırmalarda Türkiye nüfusunun yaklaşık 
%13’ünün engelli olduğu ve yaklaşık %22’sinin aktif 
olarak çalışabildiği bilgisi paylaşılıyor. Bu da tam 2 
milyon kişi demek. Bu aktif iş gücünün doğru olarak 
kullanılmasını sağlamak, uygun pozisyonlara uygun 
adayların yerleştirilmesi ile mümkün.

Founder of ES Kariyer Esra Odabaşı; 
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engel detayını ve yetkinlik analizini de içeren raporlarıyla 
sunuyor. Bu şekilde çok daha sağlıklı ve efektif engelli işe 
alımları gerçekleşiyor.

İş arayan engelli çalışanlar bu süreçte en çok hangi 
noktalarda sorun yaşıyorlar, nelerle karşılaşıyorlar?

Engelli adaylar kariyer portallerinde iş başvurusu 
yaparken kendi yetkinliklerine uygun pozisyon bulmakta 
zorlanıyorlar. İşverenler genel başvuru pozisyonu için 
iş ilanı verip bir havuz oluşturmayı tercih ediyorlar. İş 
başvurusunda bulunan engelli aday hangi pozisyona 
başvuru yaptığını bilmiyor. Maalesef bu durumda 
doğru aday doğru pozisyona erişemiyor. İK ise başvuru 
havuzunun büyüklüğünden dolayı, doğru adayı bulmakta 
çok zorlanıyor ya da gözden kaçırabiliyor. Bunun dışında 
İK çalışanları maalesef engel grupları ve detayları 
hakkında çok bilgili olmayabiliyor. Örneğin engelli bir 
bireyin CV’sinde engel durumunun %80 yazması bu adayın 
çalışamayacağına ya da şirkete erişemeyeceğine dair 
birtakım ön yargıların oluşmasına sebep olabiliyor; fakat 
bu yanlış. Kişilerin engel oranları iş yapış yüzdeleriyle 
doğru orantılı değil. Engelli bireyler için de engel 
yüzdesini anlatmak çok zor, kariyer sitelerinde aday 
bunun bilgisini veremiyor ve konu hakkında yeterli bilgisi 
olmayan İK çalışanı engel yüzdesini yüksek bulup adayın 
iş performansının yeterli olmayacağını düşünebiliyor. 
Engelli adaylar kariyer portallerinde engellerini detaylı 
paylaşamadıkları için bunu öğrenmek İK ekiplerine 
düşüyor ve burada iletişim kazaları yaşanabiliyor. Nasıl 
iletişim kuracaklarını bilemeyen İK ekipleri mülakat 
esnasında bireyin tecrübeleri yerine engel detayına 
odaklanabiliyor.

given to the company cultures by providing their own 
customized, disability types and competency analysis. 
In this way, much more healthy and effective disability 
recruitment is realized.

At which points do the disabled employees who seek jobs 
face problems, what do they encounter?

Disabled applicants find it difficult to find a position in 
their competence when applying for a job in their career 
portals. Employers prefer to create a pool by posting 
jobs for the general application position. The disabled 
applicant does not know which position he / she applies. 
Unfortunately, the right candidate cannot reach the 
correct position. Due to the size of the application pool, 
HR can miss or overlook the right candidate. Apart from 
that, HR employees may not be very knowledgeable 
about the disability types & groups and their details. 
For example, when a person have a CV with a disability 
percentage of 80% , this can lead to some prejudices 
that the candidate cannot work or cannot reach the 
company; but this is wrong. Disability rates are not 
directly proportional to the percentage of specialization. 
For people with disabilities, it is difficult to explain 
the percentage of disabilities, and in career sites, the 
candidate cannot give this information and without any 
knowledge of the subject, the HR employee can find 
the percentage of disabilities high and think that the 
job performance of the candidate will not be enough. 
As disabled candidates do not share their disabilities 
in their career portals in detail, it falls into HR team’s 
area of responsibility and communication problems 
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may occur here. HR team who does not know 
how to communicate can focus on the disabilities 
rather than the individual’s experiences during the 
interview.

As ES Kariyer, we direct the most suitable 
candidates among thousands we meet face to face 
according to the technical skills and competence 
that will be in line with the current vacancies of the 
companies. After interviewing with the candidates, 
we report their CV to the relevant positions of the 
relevant companies and provide details on the 
specific situation of the person in this report. Thus, 
the disability situation of the individual is transferred 
to the employer in detail and the communication 
barriers that may occur are prevented.

What problems does a disabled employee face the 
most?

Employment of disabled people is not just a 
business deal. After the disabled person starts to 
work, the company should be able to present the 
conditions required for disabled people. This covers 
a wide area from workplace policies to working 
conditions. Disabled employees may experience 
various adaptation difficulties during the orientation 
process.

Unfortunately, accidents can be experienced in 
communication with people with disabilities, and 
this person can extend the process of adaptation to 
the company and the position, and even if there is 
no adaptation during the trial period, they may leave 
the job. Apart from this, it is possible to differentiate 
the benefit and added value expected from the 
disabled employee in general. As each employee’s 
potential and performance will be different, it should 
be taken into consideration that disabled employees 
will have different potentials and performances 
when evaluated individually. Without separating 
it from other employees, it should be evaluated in 
accordance with the expected responsibility of the 
work, and its performance should be measured 
objectively away from prejudice.

We, as ES Kariyer, provide communication training 
to HR teams and other employees of companies 
in order to ensure correct communication with 
disabled employees through the programs we 
prepare for their needs. In these trainings aimed at 
raising awareness, we emphasize that there is no 
difference between the other employees in terms of 
the workforce potential of disabled individuals.

Biz ES Kariyer olarak şirketlerin hali hazırdaki 
açık pozisyonlarına uygun olacak teknik beceri 
ve yetkinliğe göre aday havumuzdaki yüz yüze 
görüştüğümüz binlerce adaydan en uygun olanları 
yönlendiriyoruz.  Adaylarla görüştükten sonra 
CV’lerini ilgili şirketlerin ilgili pozisyonlarına rapor 
olarak yönlendirip kişinin özel durumuyla ilgili 
detayları bu raporda belirtiyoruz. Böylelikle bireyin 
engel durumu işveren tarafına ayrıntılı bir şekilde 
aktarılmış oluyor ve oluşabilecek iletişim kazalarının 
önüne geçiliyor.

İşe giren bir engelli çalışan işyerinde en çok hangi 
sorunlarla karşılaşıyor?

Engelli istihdamı sadece bir iş anlaşmasından ibaret 
değil. Engelli bireyin işe başlamasında sonra da 
şirketin, engelli bireyler için gerekli olan şartları 
sunabilmeli. Bu da işyeri politikalarından  çalışma 
şartlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Engelli 
çalışanlar oryantasyon sürecinde çeşitli adaptasyon 
zorlukları yaşayabiliyor.

Engellilerle iletişim konusunda maalesef kazalar 
yaşanabiliyor ve bu kişinin şirkete ve pozisyona olan 
uyum sürecini uzatabiliyor ve hatta deneme süresi 
içinde adaptasyon gerçekleşemediği durumlarda 
işten ayrılmalar yaşanabiliyor. Bunun dışında 

Esra Odabaşı
Founder of ES Kariyer
ES Kariyer Kurucusu
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In the process of adaptation of the newly disabled 
workers; with our coaching and mentoring services, 
we support our candidates to use their potential 
in the most effective way. In this way, we increase 
their loyalty to the firm by ensuring their stability in 
the workplace. In this way, disabled employees can 
work happily in their companies for a long time.

 What legal regulations and sanctions do companies 
have to comply with? Are these enough for you? Are 
there any other issues that need to be regulated?

According to the Labor Law issued in 2003, all 
employers employing 50 or more workers have an 
obligation to employ 3% disabled persons. When 
this requirement is not fulfilled, a fine of 2.627 TL 
is imposed by İŞKUR to the companies per each 
disabled person who is not employed despite of 
the obligation for the year of 2018 and this penalty 
can be reflected back to 36 months if the position 
is empty. Unfortunately, these penalties are not 
enough, the audit needs to be improved further.

For example, there are people with disabilities who 
appear to be actively working in the company, even 
though they are not physically functioning. IŞKUR 
audits should be supported not only by the system 
but also by company visits. in Turkey, there are 
about 2 million people with disabilities who can 
work. This great potential of participating actively in 
employment, providing added value to the company 
will increase participation in employment in Turkey 
and it will enable companies to use their budgets 
more effectively.

genel olarak engelli çalışandan beklenen fayda 
ve katma değer konusunda farklılıaştırma söz 
konusu olabiliyor. Her çalışanın potansiyelinin ve 
performansının farklı olacağı gibi engelli çalışanların 
da bireysel olarak değerlendirildiklerinde 
potansiyellerinin ve performanslarının farklı olacağı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer çalışanlardan 
ayırmaksızın, çalıştığı işte beklenen sorumluluk 
doğrultusunda değerlendirilmeli ve ön yargıdan 
uzak şekilde objektif olarak performansları 
ölçümlenmelidir.

Biz ES Kariyer olarak ihtiyaca özel hazırladığmız 
programlar aracılığıyla engelli çalışanlar ile doğru 
iletişimin sağlanması noktasında şirketlerin İK 
ekiplerine ve diğer çalışanlarına iletişim eğitimi 
vermekteyiz. Farkındalığı artırmaya yönelik olan 
bu eğitimlerde engelli bireylerin iş gücü potansiyeli 
anlamında diğer çalışanlardan hiç bir farkının 
olmadığını vurguluyoruz.

İşe yeni başlayan engelli çalışanın daptasyon 
sürecindeise; koçluk ve mentorluk hizmetlerimiz 
ile adaylarımıza iş yaşamındaki potansiyellerini 
en etkin şekilde kullanmaları konusunda destek 
veriyoruz. Böylelikle iş yerindeki istikrarlarını 
sağlayıp firmaya olan bağlılıklarını da artırıyoruz. 
Bu sayede engelli çalışanlar şirketlerinde mutlu bir 
şekilde uzun süre çalışabiliyorlar.

Engelli çalışanlarla ilgili şirketlerin uyması gereken 
hangi yasal düzenlemeler ve yaptırımlar var? Bunlar 
size göre yeterli mi? Düzenlenmesi gereken başka 
sorunlar da var mı?

2003 yılında düzenlenen İş Kanunu’na göre 50 
veya daha fazla işçi çalıştıran bütün işverenlerin 
%3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bu 
zorunluluk gerçekleştirilmediğinde, 2018 yılı için 
zorunlu olduğu halde çalıştırılmayan her engelli 
çalışan için İŞKUR tarafından 2.627 TL para cezası 
uygulanıyor ve bu ceza geri dönük 36 aya kadar- 
pozisyonun boş olması durumunda- yansıtılabiliyor. 
Bu cezalar maalesef yeterli değil, denetlemenin 
daha da iyileştirilmesi gerekiyor.

Örneğin fiziksel olarak çalışmadığı halde, şirkette 
aktif olarak çalışıyor olarak gözüken engelliler 
mevcut. İŞKUR tarafından yapılan denetlemelerin 
sadece sistem üzerinden değil, fiili olarak şirket 
ziyaretleriyle de desteklenmesi gerekiyor. 
Türkiye’de çalışabilir durumda yaklaşık 2 milyon 
engelli var ve bu büyük potansiyelin istihdama 
aktif olarak katılarak, şirketlere katma değer 
sağlaması Türkiye’deki istihdama katılımı artıracak 
ve şirketlerin bütçelerini daha efektif olarak 
kulllanmalarını sağlayacaktır.
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The camera and the recorder 
are like an inseparable 

pair, one without the other. 
Therefore; it is very important 

to choose the recorder 
correctly. 

Botech
Ömer DEMİRCİ The camera systems used to prevent security violations 

have become what we need in every aspect of our lives. 
Usually used in apartments and workplaces; nowadays, 
it is still being used in banks, vehicles, markets, gas 
stations, unmanned aerial vehicles and military areas. 

Kamera ve kayıt cihazı ayrılmaz 
bir ikili gibidir biri olmadan diğeri 
düşünülemez. Bu nedenle; kayıt 

cihazını doğru seçmek çok önemlidir.

Güvenlik ihlallerini önlemek amacıyla kullanılan kamera 
sistemleri artık hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz 

hale gelmiştir. Genellikle apartmanlarda, iş yerlerinde 
kullanılırken günümüzde bankalarda, araçlarda, marketlerde, 

benzin istasyonlarında, insansız hava araçlarında, askeri 
bölgelerde vs. kullanılmaya devam edilmektedir. 

Analog olarak başlayan bu 
serüven AHD, CVI, TVI, 
IP olarak devam etmiştir. 

Analog kameralar düşük çözünürlük 
kalitesinde ve düşük maliyetlere 
sahiptir. Zamanla görüntü kalitesinin 
yetersiz olmasından dolayı yeni 
teknolojilere ihtiyaç duyulmuş ve 
daha yüksek çözünürlük kalitesine 
ulaşabildiğimiz AHD, TVI, CVI gibi 
teknolojiler ortaya çıkmıştır. Bu 
sistemlerin ve çözünürlüklerinde 
yetersiz kalmasından dolayı da IP 
tabanlı kamera sistemlerine ihtiyaç 
duyulmuştur. Peki, kamera sistemi 
alırken nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle kameranın kullanım 
alanını belirlemelisiniz. İç mekân 
veya dış mekân gibi. Eğer dış 
mekân da kullanıyorsanız IP66 
standardında bir ürün seçmelisiniz. 
İkinci olarak çözünürlük kalitesini 
seçmelisiniz.1MP,2MP,3MP 4MP…  
Vs. Türkiye piyasasında şuanda 

The adventure started as an 
analogue; but continues as 
AHD, CVI, TVI, IP. Analog 

cameras are of low resolution 
quality and have low costs. Due 
to insufficient image quality, 
new technologies were needed. 
Technologies such as AHD, TVI and 
CVI, which have higher resolution 
quality, have emerged. IP-based 
camera systems were needed due 
to the inadequacy of these systems 
and their resolution. What should be 
considered when buying a camera 
system? 

First of all, you should determine the 
usage area of   the camera like indoor 
or outdoor. If you are using outdoor, 
you should choose a product with 
IP66 standard. Second, you should 
select the resolution quality. 1MP, 
2MP, 3MP 4MP etc. 2MP is now 
mainly preferred in Turkey market. 
With the advancing technology, 

Latest Technology and 
Pre-Selection Models in 
Cameras and Recorders                                                                                                                                   
Kamera ve Kayıt Cihazlarında Son Teknoloji ve Pazardaki 

Tercih Modelleri
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the transition to 3 MP, 4MP and 5MP cameras 
continues.Thirdly, you should choose the lens. 
You should decide whether it should be narrow 
or wide in the range of 8.8-12mm. Fourthly, 
the IR distance and the number of LEDs are 
very important. BOTECH is using electronically 
new technology, EXIR technology and we offer 
a clearer night vision. Finally, we need to pay 
attention to the factors that improve the image 
quality. Such as AGC, AWB, BLC, WDR, HLC, DNR.

WHAT ABOUT RECORDING DEVICES?

The camera and the recorder are like an 
inseparable pair, one without the other. Therefore; 
it is very important to choose the recorder 
correctly. At first times if the camera is AHD, it 
was supposed to get an AHD recording device. 
If TVI, it was supposed to obtain a DVR which 
is TVI. If IP, then it was supposed to obtain 
NVR. In today’s technology, 4IN1 and 5IN1 
recording devices allow us to use all camera 
systems together. Give us a lot of factors to 
take care of when buying a recorder. Playback, 
Supported camera resolution, HDMI & VGA 
output resolution, H264, H264, H265 recording 
compression, HDD, Audio, Video Output, POE, 
Video Analysis, Pocket and computer monitoring 
and many features I do not count.

ağırlıklı olarak 2MP tercih edilmektedir. Ama her 
geçen gün gelişen teknoloji ile 3 MP,4MP ve 5MP 
kameralara geçişler devam etmektedir. Üçüncü 
olarak lens seçmelisiniz.2.8-12mm aralığında 
ortama ve kullanım amacına göre dar veya geniş 
acılı mı olmalı karar vermelisiniz. Dördüncü 
olarak IR mesafesi ve LED sayısı çok önemlidir. 
BOTECH elektronik olarak yeni teknoloji olan EXIR 
teknolojiyi kullanıyoruz ve daha net bir gece görüş 
imkânı sunuyoruz. Son olarak görüntü kalitesini 
iyileştiren etkenlere dikkat etmemiz gerekiyor. 
Bunlar; AGC, AWB, BLC, WDR, HLC, DNR gibi.

PEKİ YA KAYIT CİHAZLARI?

Kamera ve kayıt cihazı ayrılmaz bir ikili gibidir 
biri olmadan diğeri düşünülemez. Bu nedenle; 
kayıt cihazını doğru seçmek çok önemlidir. İlk 
zamanlar kamera AHD ise AHD bir kayıt cihazı 
almak gerekiyordu. TVI ise TVI bir DVR almak 
gerekiyordu. IP ise NVR almak gerekiyordu. 
Günümüz teknolojisinde 4IN1 ve 5IN1 kayıt 
cihazları sayesinde tüm kamera sistemlerini bir 
arada kullanım imkânı kazanmış oluyoruz. Kayıt 
cihazı alırken dikkat etmemiz gereken birçok 
etken ver. Kayıt oynatma, Desteklediği kamera 
çözünürlüğü, HDMI&VGA çıkış çözünürlüğü, H264, 
H264+ ,H265 kayıt sıkıştırma, HDD, Ses, Video 
Çıkışı, POE, Video Analizi, Cepten ve bilgisayarda 
izleme ve saymadığım birçok özellik.

Yazımın başlarında kamera ve kayıt sistemlerinde 
bilinmesi gereken temel bilgilerden bahsettim.
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PEKI, KAMERA VE KAYIT CIHAZLARINDA SON 
TEKNOLOJI NEDIR?

Türkiye pazarındaki son teknolojiye baktığımız 
zaman analog kameralarda 5MP çözünürlüğe 
ulaşmış durumdayız. IP kısmında bu rakam 
32MP çözünürlüğe çıkmış durumda. Aslında 
baktığımızda teknolojideki en önemli özellikler 
video analizi kısmında göze çarpıyor. Mesela bir 
markete gittiniz ürünleri kasadan geçiriyorsunuz 
ve kamera sizin tüm geçirdiğiniz ürünleri analiz 
ediyor ve ekrana ürünlerin tutarlarını ve toplam 
tutarları yazıyor. Gün sonunda işveren ne kadar 
satış yapıldığını görebiliyor ve kayıt edebiliyor. 
Kayıt cihazlarında hareket algılama özelliği 
mevcuttu ama akıllı hareket algılama özelliği 
yoktu ve verimli çalışmıyordu. Artık belirlenen 
noktadan kedi, kuş, kopek vs. geçiyorsa size 
hareket algılandığı göstermiyor ama insan 
geçerse size bildiriyor. Bu kadar hassas bir hareket 
algılama noktasına ulaşmış bulunmaktayız.

Mesela bir şirket içerisindesiniz ve masanızdan 
kalktınız şirket içinde gittiğiniz her noktada ne 
kadar süre durduğunuz not edilebiliyor. Bu demek 
oluyor ki yüz analizi yapan kameralarımızda 
mevcut. Askeri alanlarda ve havaalanlarında 
kullanılan termal kameralarımızda var. Bunlara 
ek olarak insan davranışlarını algılama, sayım 
yapabilme, plaka okuma gibi özelliklerde güncel 
teknolojimizde yer almaktadır.

Pazardaki tercihlere baktığımızda büyük projelerin 
hepsinde IP tabanlı sistemlerin kullanıldığını 
görmekteyiz. IP sistemlerin tercih edilmesinde 
çözünürlüklerinin daha yüksek olması ve daha 
fazla özellik ile istenilen sonuca ulaşılmasıdır. 
Türkiye Piyasasına baktığımız zaman Analog 
sistemler daha yaygın kullanılmaktadır. Bunun 
nedeni IP sistemlerin Analog sistemlere göre 
daha pahalı olmasıdır. BOTECH elektronik olarak 
25 yıllık deneyimimizle kamera sektöründe son 
teknolojileri yakından takip ediyoruz ve ARGE 
bölümümüzde kamera sektörünü geliştirecek 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

At the beginning of the writing I mentioned the 
basic information that should be known in camera 
and recording systems. 

SO WHAT IS THE LATEST TECHNOLOGY IN 
CAMERAS AND RECORDERS?

When we look at the latest technologies in 
Turkey in the analog market we have reached 
a resolution of 5MP camera. This figure has 
increased to 32MP in IP. In fact, the most 
important features in the technology is noticeable 
in the video analysis. For example, you go to a 
market where you go through the cash register 
and the camera analyzes all of your products 
and writes the amount and total amount of the 
products to the screen. At the end of the day, the 
employer can see and record how much sales are 
made. There was motion detection on recorders 
but it didn’t have smart motion detection and 
didn’t work efficiently. Now, if you switch from 
a designated point to a cat, bird, dog and so on, 
the recorder doesn’t show you that motion is 
detected, but if people pass by, it will tell you. We 
have reached such a sensitive motion detection 
point. For example, you’re in a company and 
you get up from your desk. This means that we 
have face-analyzing cameras. There are thermal 
cameras used in military areas and airports. In 
addition, human behavior detection, counting and 
plate reading features are also included in our 
current technology.

When we look at the preferences in the market, 
we see that IP-based systems are used in all 
major projects. IP systems are preferred to have 
higher resolution and more features to achieve 
the desired result. When we look at Turkey market 
analogue systems it is being used more widely. 
This is because IP systems are more expensive 
than Analog systems. With 25 years of experience 
in BOTECH electronics, we are closely following 
the latest technologies in the camera industry 
and we continue our work to develop the camera 
sector in our R&D department.



www.dijitalyasam.org 43



44 DİJİTAL YAŞAM

NEWS


