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ÖNSÖZ
Acil durum, doğal sebeplerle meydana gelen ya da insandan kaynaklanan
beklenmedik bir durum olarak tanımlanabilir. Acil durumlar, çoğu zaman en
beklenmedik anda karşılaştığımız, yaşantımızı mutlaka etkileyen, hızlı yanıt
verilmesi gereken olaylardır.
Acil durumlara hazırlıklı olmak her zaman mümkün değildir. Acil durum
sırasında ve sonrasında teknolojinin kullanımı önem kazanmaktadır. Örneğin
haberleşme hayati önem taşımaktadır. İlk yapılması gereken şeylerden birisi, doğru
bilgi akışının sağlanmasıdır. Ne olduğunu, daha fazla riskten nasıl kaçınılabileceğini
bilmek, o an hayat kurtarmak, minimum risk almak, yaralanma ve ölümleri en aza
indirgemek ve sonrasında da rehabilitasyonu etkin ve verimli bir şekilde uygulayıp,
sürdürebilmek için gereklidir.
Acil duruma hazırlık, durum esnasında etkin yönetim, arama kurtarma ve
durum sonrasında hızlı rehabilitasyon için teknolojinin çeşitli alanlarının bilinmesi ve
uygulanabilmesi gerekir. Can ve mal kaybının en aza indirgenmesi bunu
gerektirmektedir.
Teknolojik gelişmelere her geçen gün yenilerinin eklendiği düşünülürse,
uygulamaları yapacak kişilerin yenilikleri aynı hızla takip edebilmeleri
gerekmektedir.
Bu çalışmada, acil durum öncesinde, acil durum sırasında ve acil durum
sonrasında kullanılan teknolojilerden özet bilgiler verilmektedir. Öğrenip,
uygulayacaklara yararlı olmasını diliyorum.
PROF. DR. FIRAT KAÇAR
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KISALTMALAR
AM:

Amplitude Modulation

B-ISDN:

Broadband Integrated Services Digital Network

Bit:

BInary digiT

Bq:

Becquerel

BRI:

Basic Rate Interface

C/kg:

Coulomb/kg

Ci:

Curie

CRASAR:

Center for Robotic Assisted Search and Rescue

DDoS:

Distributed Denial of Service

DoS:

Denial of Service

DTH:

Direct to Home

EHz:

Eksahertz

FM:

Frequency Modulation

GEO:

Geostationary Earth Orbit

GHz:

Gigahertz

GIS:

Global Positioning System

GPS:

Global Positioning System

Gy:

Gray

Hz:

Hertz

IP:

Internet Protocol

ISDN:

Integrated Services Digital Network

kHz:

Kilohertz

LEO

Low Earth Orbit

MEO

Middle Earth Orbit

MHz:

Megahertz

NASA:

National Aeronautics and Space Administration

PCM:

Pulse Code Modulation

PHz:

Petahertz

PKI:

Public Key Infrastructure

PRI:

Primary Rate Interface

PSTN:

Public Switched Telephone Network

R:

Röntgen

RFID:

Radio-Frequency IDentification

RKMI:

Robust Key Management Infrastructure

SAR:

Synthetic Aperture Radar

SSL:

Secure Socket Layer

Sv:

Sievert

TCP/IP:

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

THz:

Terahertz

VoIP:

Voice over Internet Protocol

VSAT:

Very Small Aperture Terminal

YAZAR NOTU
Acil durumlarda teknolojinin kullanımı, can ve mal kaybını en aza
indirgemeyi amaçlamaktadır. Dünyadaki örneklere baktığımızda, teknolojiyi verimli
biçimde kullanan ülkelerde, şiddetli afetlerde bile kayıp çok fazla olmazken,
teknolojiyi önemsemeyen ülkelerde, büyük can ve mal kayıplarına rastlanmaktadır.
Bu çalışmada, kullanılan teknolojilere ilişkin olarak tüm detayları
inceleyebilme şansımız olmadığından, belli başlı konulara değineceğiz. Günümüzde
kullanılan tekniklerin nasıl geliştirildiğine kısaca da olsa bakma fırsatımız olacak.

1. GENEL HABERLEŞME KAVRAMLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Haberleşme nedir ve tarihsel süreci
2. Haberleşme için kullanılan kablolu ve kablosuz cihazların çalışma prensipleri ve temel
kavramları

3. Uydu haberleşmesinin temel kavramları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Haberleşme kavramının tarihsel gelişim?

2.

Kablolu haberleşme cihazlarının bize sağladığı imkanlar

3.

Haberleşmede yeni arayışlara neden gerek duyulmuştur?

4.

Uydu haberleşmesi ne tür katkılar sağlamıştır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Haberleşmenin

tarihsel Teknolojideki

gelişimi

gelişim

ve Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması

yenilikler

yaparak

Haberleşme teknolojisi

Haberleşmede
yenilikler
teknolojiler

kullanılan Ders notunu okuyarak, bu
ve

yeni konuda internet araştırması
yaparak

Anahtar Kavramlar


Haberleşme



Ses



Görüntü



Video veri



Telemetri



Fiberoptik



Veri kaynağı



Alıcı-verici



Analog işaret



Transmisyon ortamı
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Giriş

Haberleşme: Ses, görüntü, video, veri, telemetrik gibi bilgilerin bir noktadan diğer bir noktaya
yüksek verimde, yüksek kalitede ve güvenli bir biçimde iletilmesidir. Haberleşme sistemi;
gönderilecek bilginin üretildiği kaynak, gönderici, iletişim ortamı ve alıcı devrelerinden oluşur.

1.1

Haberleşme Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi

İnsanların ilk çağlardan itibaren beliren en önemli ihtiyaçlarından başta geleni haberleşmedir.
Bunun için de ateş yakma, duman, ses işaretlerinden, davul, boru, düdük gibi bütün imkânlardan
faydalanılmaya çalışılmıştır.

Şekil.1. İlk zamanlarda kullanılan haberleşme yöntemleri

Yazının icatı işaretler ile anlaşma ve iletişim kurma yöntemlerini geliştirmiştir. Kayda alınma ile tarih
sonraki nesillere aktarılmıştır. Yazı taşa, çamurdan parçalara, ağaca, madeni levhalar üzerine,
kâğıda yazılmıştır. Konuşmaların yazı ile ifade edilmeye başlaması ilk kez Sümer' de ve Eski Mısır'
da gerçekleşmiştir. Finikeliler ve Romalılar bugünkü alfabeyi oluşturdular. Sümerliler çivi yazısını,
Mısırlılar hiyeroglif yazıyı, Romalılar Latin yazısını kullandılar.
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M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar

insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı



M.Ö 1300 Civarında Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) ilk alfabenin

kullanıldığı bilinmektedir.



M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren Çinde ilk kez Pi

CHENG adlı mucid matbaa harflerini icad etmiş ve kitap basmıştır. Daha sonraları 1645
Avrupada Guttenberg adlı mucit matbaa makinasını icad etmiştir.



1820 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik akımı

keşfetmesiyle günümüzde kullanılan modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri
doğmuştur.



1826 da günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan Fotoğrafı Fransız NIEPCE

tarafından bulmuştur.



1843 de Amerikalı li bilim adamı kendi adı olan ve (.) ve (-) lerden oluşan MORS

alfabesini icad etmiştir.



1867 yılında Amerikalı politikacı ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasını icad etmiştir.
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1873-Maxwell elektromanyetik dalga denklemlerini buldu.



1876 Yılında Amerikada İskoçya asıllı araştırıcı A.Graham BELL elektrik telleri

üzerinden ilk insan sesini iletmeyi başarmış ve bu aletin adına Tele-Phone : Telefon yani uzaktan
konuşma adını vermiştir. BELL ile yardımcısı Watson arasında 10Mart 1876 da odadan odaya
gerçekleşen bu buluş modern iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.

Şekil.2. İlk telefon sistemine ait devre şeması



Telefonda hemen hemen her gün kim bilir kaç kez kullandığımız ALO sözcüğü, gerçekte

bir sevgilinin adının "kısaltılmış" biçimidir. Sevgilinin "tam adı" "Alessandra Lolita Oswaldo"
dur. Bu sevimli genç kız, telefonu icat eden Alexander Graham Bell’in sevgilisiydi. Graham Bell,
telefonu icad edince, ilk hattı sevgilisinin evine çekmişti.
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1877 yılında Amerikalı araştırmacı EDISON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye

yarayan ilk aleti icad etmiştir. İlk kez köpeğinin sesini kaydettiği bu cihaz günümüzde
kasetçalarların ve CD/DVD çalarların temelini yaratan buluş olmuştur.



1894 de Fransız LIMUERE kardeşler İlk sinama makinasını icad etmişlerdir. Böylece

görüntünün kayıt edilmesi, saklanması ve yeniden gösterilmesi imkanlı hale gelmiştir. Bu buluş
iletişimde devrim sayılmaktadır.



1896 yılında İtalyan MARCONI ilk mors alfabesiyle yaptığı Radyo yayınını başarmıştır. (

daha sonra 1901 de ilk okyanus aşırı radyo yayını yapılmıştır . 1907 Yılında ise kanadalı
FESSENDEN adındaki bilim adamı insan sesiyle ilk radyo yayınını yapmıştır.)



1917 A. K. Erlang (Denmark) The beginning of Telephone Traffic Engineering



1922 yılında KORN adlı Alman bilim adamı elektrik tellerinden fotograf gönderebilen ilk

fax makinasını icad etmiştir.



1926 yılında Logie BAIRD adındaki iskoçyalı bilim adamı insan yüzünün görüntüsünü

radyo dalgalarıyla çok uzaklara gönderebilen ve Tele-Vision: Televizyon denen ve uzaktan görme
anlamına gelen aleti icad etmiştir. 1936 yılında İngilterede İlk kez siyah beyaz TV yayınları BBC
tarafından başlatılmıştır.



1938 yılında CARLSON adındaki Amerikalı bilim adamı PhotoCopy: Fotokopi cihazını

icad etmiştir.


1946 yılında Amerikalı J.ECKERT ve arkadaşı MAUCHLY adlı bilim adamları askeri

amaçlı hesaplar yapmak için dünyanın ilk bilgisayarını icad etmişlerdir. ENIAC adını verdikleri
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bu bilgisayar 30 ton ağırlığında ve 4 apartman dairesi büyüklüğünde olup içinde 18 000 elektronik
tüp (Lamba) bulunmaktaydı. Bu alet günümüzde kullanılan modern bilgisayarların babası
sayılmaktadır.



1947 Transistor keşfedildi



1962 yılında

Amerikalılar

dünyanın ilk iletişim uydusu olan TELSTAR'ı uzaya

fırlatmışlardır. Bu uyduyla kıtalar arası Telefon konuşmaları Telefax Telex haberleşmeleri ve TV
-Radyo yayınları yapılması olanaklı hale gelmeiştir.



1962 Orbiting communication satellites were used to relay and amplify telephone

transmissions for the first time



1973 Ethernet invented Xerox Parc Bob Metcalfe, TCP/IP first described, The File

Transfer Protocol (FTP) is introduced



1970 li yıllarda Amerikada üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA

denilen yeni bir iletişim sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle ayrı şehirlerdeki bilgisayarların
birbirlerine bağlanabilmeleri mümkün olmuştur. 1974 de bu iletişime standart getirilmiş ve adına
TCP/IP protokolu denmiştir. Ayni yıllarda Amerikada IBM şirketi bilgi depolamada ve bunun
farklı makinalarda kullanılmasını sağlayan ve Floppy denilen disketleri icad etmiştir.



1981 Amerikada IBM şirketi İlk kişisel bilgisayar denilen ve bugün iletişimde devrim

sayılan ve PC adını verdiği bilgisayarı üretmeye beşladı.


1982 de Hollandalı PHILIPS ve Japon SONY şirketleri Compact Disk (CD) denilen aleti

üretmişlerdir Bu cihazlar çok düşük seviyeli LAZER ile çalışmaktadırlar
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1983 de Amerikalı MikroSoft firması günümüzdede hala kullanılmakta olan ve iletişimde

çığır açan Windows adını verdiği yazılım sistemini icad etmiştir.



1985 yılında amerikada kullanılmakta olan ARPA iletişim sisteminin adı INTERNET

adıyla değiştirilmiştir. İnternet bilgi otobanı anlamına gelmektedir



1990 yılında yaşadığımız çağa adını veren ve iletişimde bu gün son nokta olan WWW

yani world Wide Web icad edilmiştir. 1992 WWW invented, CERN physicist Tim Berners-Lee.

Türkiye’ de Telekomünikasyon Tarihçesi



23 Ekim 1840: Bugünkü Türk Telekom’un Postahane-i Amirane adıyla Sultan

Abdülmecit tarafından kuruldu.



9 Ağustos 1847: İlk telgraf alma-çekme işleminin başarıyla gerçekleştirilmesi üzerine ilk

telgraf hattının İstanbul-Edirne arasında döşenmesine başlandı.



Temmuz 1881: İstanbul Soğukçeşme’deki Posta ve Telgraf Nezareti binasıyla Yeni

Cami’deki postane arasında tek telli bir telefon çekildi.



3 Mayıs 1909: İlk manuel telefon santrali, İstanbul Büyük Postane binasında 50 hatlık

olarak tesis edildi.



4 Şubat 1924: 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ile yurdun her tarafında telefon tesis

etme ve işletme görevi PTT Genel Müdürlüğü’ne verildi.
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11 Eylül 1926: Türkiye’nin ilk otomatik telefon santralı, 2000 hatlık kapasiteyle

Ankara’da hizmete verildi.



1 Eylül 1929: Tek devreli ilk şehirlerarası haberleşmesi Ankara-İstanbul arasında

gerçekleştirildi.



1940: Ankara-İstanbul arasında tesis edilen 2 adet tek kanallı havai hat çoklayıcı sistemi

haberleşmede eskiye göre büyük kolaylık sağladı.



Kasım 1973: İlk otomatik teleks santrali kuruldu.



6 Nisan 1976: Antalya-Catania arasında toplam 480 kanallı ilk denizaltı koaksiyel

kablosunun hizmete verilmesiyle, çok kanallı yurtdışı haberleşmesi sağlandı.



23 Nisan 1979: İlk uydu haberleşme yer istasyonunun hizmete verilmesiyle INTELSAT

üzerinden Atlantik bölgesi uyduları kullanılarak 13 ülke ile haberleşme sağlandı.



18 Aralık 1984: Türkiye’nin ilk sayısal telefon santrali, Ankara Kavaklıdere’de hizmete

verildi.



10 Nisan 1985: Haberleşmede kanal kapasitesini artıran fiber optik kablo, ilk kez

Ankara(Ulus)-Gölbaşı Uydu yer merkezi arasında yeraltında döşenerek 1310 nm dalga boyunda
140 Mb/s’lik sistem hizmete verildi.



Kasım 1985: İlk sayısal radyolink sistemi Ankara-İstanbul arasında hizmete verildi.
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23 Ekim 1986: Mobil telefon, Ankara ve İstanbul’da; çağrı cihazları da Ankara, İstanbul

ve İzmir’de hizmete verildi.



4 Mart 1987: Avrupa’da ilk olarak uydu sistemi üzerinden video konferans ülkemizde

gerçekleştirildi.



15 Temmuz 1987: İller arasına fiber optik kablo, ilk kez Aydın-Denizli arasında havai

olarak döşendi.



Aralık 1988: İlk olarak Ankara, Çankaya’da Kablo TV hizmeti verilmeye başlandı.



1989: DPN modülleri kullanılarak ilk Paket Anahtarlamalı Data Şebekesi olan TURPAK

kuruldu. Şebeke üzerinden X.25, ITI, SNA servisleri verilmeye başlandı.



21 Aralık 1990: Fransız Aerospatiale firması ile “TÜRKSAT Milli Haberleşme Uyduları”

sözleşmesi imzalandı.



24 Aralık 1990: EMOS 1 projesiyle, İtalya-Yunanistan-Türkiye-Ortadoğu arasında fiber

optik denizaltı kablosu üzerinden haberleşme sağlandı.



1991: Kırsal alan santrallarının transmisyonunu sağlamak üzere düşük kapasiteli sayısal

radyolink sistemleri servise verilmeye başlandı.



23 Şubat 1994: Türkiye GSM teknolojisiyle tanıştı. Haberleşmede sınır tanımayan GSM

ilk kez Ankara, İstanbul ve İzmir’deki abonelerine hizmet vermeye başladı.
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Nisan 1994: Özel bir santralın (PABX) sağladığı tüm özellikleri Ulusal Telefon

Şebekemiz üzerinden sağlayan Centrex telefon hizmeti verilmeye başlandı.



11 Ağustos 1994: Türkiye’nin ilk uydusu TÜRKSAT uzaya fırlatıldı.



1994: TURMEOS-1 (Türkiye Marmara Ege Optik Sistemi) ve TURCYOS (Türkiye-

Kuzey Kıbrıs Denizaltı Fiber Optik Kablosu) hizmete verildi.



24 Nisan 1995: PTT’deki telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden

ayrılmasıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. kuruldu.



1996: Türkiye-İtalya-Ukrayna-Rusya’yı kapsayan ITUR Denizaltı Fiber Optik Kablo

Sistemi servise verildi.



1996: TURPAK şebekesi üzerinden yüksek hızlı veri iletimi sağlayabilen Frame Relay ve

ATM servisleri devreye verildi.



12 Nisan 1996: Ses, veri ve görüntü iletim altyapısını teşkil eden, santralar arası bir

işaretleşme sistemi olan NO 7 Türkiye’ye merhaba dedi.



10 Temmuz 1996: Türkiye’nin ikinci uydusu TÜRKSAT 1C uzaya fırlatıldı.



1996: Türkiye Ulusal Internet Altyapı Ağı (TURNET) hizmete verildi.



7 Kasım 1996: Türksat uydularını üreten Aeorspatiale ve Türk Telekom ortaklığıyla

kurulan Eurasiasat’in kuruluş anlaşması imzalandı.
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1997: Türkiye’deki tüm üniversiteleri TURPAK şebekesi üzerinden birbirine bağlayan

Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) projesi hayata geçirildi.



Nisan 1997: Ses frekans kablosu şebekesinin daha optimum bir şekilde kullanılması

amacıyla sayısal hat çoklayıcı sistemlerin kullanımına başlandı.



1997: KAFOS (Karadeniz Fiber Optik Sistemi) ve TBL (Transbalkan Linki Karasal Fiber

Optik Sistemi) hizmete verildi.



27 Nisan 1998: GSM lisansı, 25 yıllığına Turkcell ve Telsim şirketlerine devredildi.



28 Ağustos 1998: İnternet erişimini Türkiye geneline yaymak, hızlı ve kaliteli hizmet

sunabilmek amacıyla yeni adıyla TTNetwork eski adıyla TTNet ulusal internet altyapı ağına
ilişkin sözleşme imzalandı.



29 Ocak 2000: Türk Telekom, 23948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4502 sayılı

Kanun ile KİT statüsünden çıkarılarak özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket oldu.



11 Ocak 2001: Türk Telekom ve Alcatel ortaklığı ile kurulan EURASIASAT şirketi

tarafından yaptırılan TÜRKSAT 2A uydusu Güney Amerika’daki Kourou Üssü’nden uzaya
fırlatıldı.



Mayıs 2001: Sabit telefonlardan CLIP (Arayan Numaranın Görülmesi) ve CLIR (Arayan

Numaranın Görülmemesi) özelliği hizmete verildi.
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1 Şubat 2002: Türk Telekom, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) ve

işletmeci şirket olarak, sektör bazında Radyokomünikasyon ITU-R, Standardizasyon ITU-T,
Geliştirme ITU-D kuruluşlarına üye oldu.



Nisan 2003: SDH (Synchronous Digital Hierarchy) tabanlı sayısal radyo sistemleri servise

verilmeye başlandı.



Ekim 2003: Deneme amaçlı ilk Metro Ethernet uygulamaları başlatıldı.



2004: Türk Telekom’un GSM Operatörü Aycell ile İŞ-TİM’in birleşmesi sonucu kurulan

TT&TİM İletişim Hizmetleri A.Ş., “Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.” ticari ünvanı ile 19 Şubat
2004 tarihinde resmen kuruldu.



17 Mayıs 2004: Telekomünikasyon Kurumu tarafından UMTH’ye yönelik 2. Tip

telekomünikasyon lisansları verilmeye başlandı. UMTH konusunda lisans alan firmalar ile Türk
Telekom arasında “C Tipi UMTH’ye İlişkin Arabağlantı Sözleşmesi” imzalanmaya başlandı.



8 Mayıs 2004: İstanbul Türkiye ve Katanya (İtalya) arasındaki MEDTÜRK Denizaltı

Fiber Optik Kablo Sistemi hizmete verildi.



22 Temmuz 2004: Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.)

kuruldu. Türk Telekom'dan ayrı bir şirket olarak faaliyetine başladı.



14 Kasım 2005: Türk Telekom’un özelleştirilmesi çalışmaları tamamlanarak, yüzde 55’i

Oger Ortak Girişim Grubu’na devredildi.
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan hayatını
kullanımından vazgeçilmeyen 25 buluş;

1)

İnternet

2)

Cep telefonu

3)

Kişisel bilgisayar

4)

Fiber optik

5)

E-posta

6)

Ticari GPS (Küresel Konuşlandırma Sistemi)

7)

Taşınabilir bilgisayarlar

8)

Hafıza depolama disketleri

9)

Tüketicilere yönelik dijital fotoğraf makinası
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en fazla etkileyen ve

10) Radyo frekanslı kimlik etiketleri

11) MEMS (MikroElektroMekanik Sistemler)

12) DNA testleri

13) Hava yastıkları

14) ATM

15) Gelişmiş piller

16) Melez (Hibrid) otomobiller

17) OLED (Organic light-Emitting diode: Organik ışık-Yayıcı diyot)

18) Görüntü panelleri

19) HDTV (Yüksek çözünürlüklü televizyon)

20) Uzay mekiği
28

21) Nanoteknoloji

22) Yapay hafıza

23) Sesli posta

24) Modern işitme cihazları

25) Kısa Menzilli, Yüksek Frekanslı Radyo.

29

1.2

Haberleşmede Kaliteyi belirleyen parametreler:

İletişim ortamının kapasitesi.
•

Ses iletiminde; Anlama, Tanıma, Hissetme ve Gecikme (kulak algılama süresidir -

800ms)

•

Görüntüde; Resim orijinaline sadık kalma

•

Video konferans; Gözün algılamadaki gerekli bir saniyedeki resim çerçeve sayısı

•

Veri iletiminde; Bit hata oranı

•

Bir satırda, ortalama olarak 66 harften fazla olmamalıdır. Bir satırda daha

fazla harf bulunursa, okuma güçleşir. Çünkü, göz bir satır sonundan diğerin başına
dönmekte zorlanır.
Haberleşme sistemi 5 bileşene sahiptir;

•

Veri kaynağı (where the data originates)

•

Verici - İletici(device used to transmit data)

•

Transmisyon Ortamı (Telli ve Telsiz ortamlar)
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•

Alıcı (device used to receive data)

•

Varış Yeri (where the data will be placed)

Şekil.3. Haberleşme sistemine ait alıcı verici ve iletim hattı
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KAVRAMLAR

Telefon Nasıl Çalışır?

Bir elektrik devresi üzerinden bir telefon konuşmasının yapılması sırasında meydana gelen olaylar
şöyle sıralanır:

1)

Ses enerjisi mekanik enerjiye dönüşür.

2)

Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşür.

3)

Elektrik enerjisi nakledilir.

4)

Karşı tarafta elektrik enerjisi manyetik enerjiye dönüşür.

5)

Manyetik enerji mekanik enerjiye dönüşür.

6)

Mekanik enerji ses enerjisine dönüşür.
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Şekil.4. Eski döneme ait telefon santralı ve tuşların frekans karşılıkları

Elektrik titreşimlerinin havadaki yayılma hızı 300 bin km/sn mertebesinde olduğundan telefon ile
konuşanlar, aradaki uzaklığa rağmen, karşı karşıya bulunuyorlarmış hissine sahiptirler. Telefon
sistemi üç ana görev yapar. İki abone arasında konuşma irtibatını sağlar ve aboneler arasında
çağırma, meşgul çevirme, ses sinyalleri üretir. Ücretlendirme yapılır.

Bir telefon aletinde bulunan belli başlı parçalar şunlardır:

Telefon ahizesi; Kulaklık,Mikrofon; Endüksiyon bobini, Zil ve Zil bobini, Kadran, Çatalaltı kontağı,
Spiral kordon, Köken kordonu, Dış koruyucu ve şase
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1.3

Ses Dalgaları

Ses, titreşim hareketlerinden oluşan mekanik dalga yayılımıdır. Sesin havadaki yayılma hızı ortalama
345 m/s dir. Ses dalgaları boşlukta yayılmaz. İnsanlar tarafından işitilebilen duyusal ses aralığının
frekansı 30Hz ile 16KHz arasındadır. 30Hz den düşük ses ötesi dalgalar dünyanın ve gezegenin
meydana getirdiği seslerdir. Hayvanların çoğu 30Hz den düşük frekanslardaki ses ötesi (infrases)
dalgaları hissederler. Sesler elektrik sinyaline dönüştürüldüğünde genliği, frekansı ve
fazı zamanla değişen bir analog sinyal elde edilir. Bu analog sinyalleri sayısal santrallerde
anahtarlayarak iletmek ya da bilgisayar ortamına kayıt edip işlemek için sayısal sinyallere
dönüştürülmesi gerekir.

Ses haberleşmesinde temel kriterler; tanıma, anlama, hissetme, gecikme olarak sıralanır.

Yoğunluğu= 10-12 ile 10 Watt/m2,

Basıncı= 2 x 10-5 ile 60 Newton/m2 =2 x 10-10 ile 0.0006 atmosferdir.

Sesin yayılma hızı sıcaklık ile hızı değişir.

Vses (m/san)=331.29 + 0.607 x to.

(t oC dır.)

Frekans; 1 saniyedeki titreşim sayısı olduğundan, insan kulağı saniyede 20 ile 20000 arasındaki
titreşimleri algılayabilmektedir. Ses bu titreşimlerin karışımından oluşmaktadır. Havada yayılan ses
dalgaları insan kulak zarını titreştirerek işitmemizi sağlar. Öte yandan bu aralık dışındaki sesleri bazı
hayvanlar algılamaktadır. Yapılan çalışmalarda işitime aralığı dışındaki frekanslarda da kulak zarının
titreşime duyarlı olduğu fakat insanın bunu hissetmediği görülmüştür.
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Ses dalgaları 4’e ayrılır;

•

Ses ötesi (Infrasound); 30 hertz ve altındaki ses dalgalardır.

•

İşitilebilir ses; 30-20 000 hertz arasında olan ses dalgalardır.

•

Ultra ses (Ultrasound); 20KHz (20.000 hertz) den 15MHz’e kadar olan ses dalgalarıdır.

•

Hiperses(Hypersound): frekansları 15MHz’den yukarı olan ses dalgalarıdır.

Gençlerde 30Hz – 16KHz, Yaşlılarda 300Hz – 10KHz

Telefon görüşmesinde; 300Hz – 3400Hz (Anlaşılabilme, Tanıma, Hissetme)

Saniyedeki titreşim sayısı 20.000 den fazla olan ses titreşimlerine ultrasonik (ses üstü) ses denir.
Ultrasonik ses, günlük hayatta ve teknolojide kullanılır. Ultrasonik ses insan kulağı tarafından
duyulamaz. Kapalı mekânlarda yankı oluşumunun engellenmesi için sesi yalıtan yalıtım malzemeleri
kullanılmalıdır. Sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak maden yataklarının yeri belirlenebilir,
deprem fayları belirlenebilir, deniz derinliği ölçülebilir. Ses dalgaları kullanarak sudaki cisimlerin
yerini ve derinliğini ayrıca denizlerin derinliklerini ölçmek için kullanılan cihaza sonar denir. Sonar
cihazı ses dalgalarını gönderir ve ses dalgaları engele çarpıp yansıyarak tekrar cihaza ulaşır. Ses
dalgalarının gönderildikten sonra tekrar geri gelmesi süresi hesaplanarak uzaklık ölçülebilir.
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1.4

Mikrofon

Mikrofon, ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren, elektroakustik bir cihazdır. Mikrofon ses
dalgalarına göre sinyal gerilimi verdiğinden hoparlörü tamamlayan bir unsurdur. Piezo-elektrik,
elektromanyetik, elektrostatik ve kapasitif prensipleri uygulamaya konmuştur. Bütün mikrofonlar
ses dalgalarına tepki gösteren çeşitli şekillerde yapılmış diyafram ya da benzeri bir elemana
sahiptir. Mikrofona gelen ses dalgaları diyaframa çarpar ve ses basıncındaki değişikliklere göre
diyafram içe veya dışa doğru hareket ederek mekanik titreşim yapar. Bu titreşimler sonucunda
mikrofonun çıkış uçlarında bir gerilim meydana gelir. Çıkış uçlarında meydana gelen gerilim,
hareket eden parçanın ya hızı ya da titreşimlerinin genliği ile orantılıdır.

1.5

Mikrofon tipleri

Elektrodinamik Mikrofonlar, Manyetik Mikrofonlar, Şeritli Mikrofonlar, Karbonlu Mikrofonlar,
Kondansatörlü (Kapasitif) Mikrofonlar, Kristalli Mikrofonlar, Elektrikli Mikrofonlar.

Mikrofon seçiminde dikkat edilecek faktörler, mikrofonun kullanıldığı yere ve amaca göre yedi
kısma ayrılır. Bu faktörler;

1)

Directionality (Yönsel)

2)

Frequency Responce ( Frekans Tepkisi)

3)

Transient Responce (Geçiş Tepkisi)
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4)

Sensitivity (Duyarlılık – Hassasiyet)

5)

Equivalent Noise Rating (Mikrofonun kendi dip gürültü oranı)

6)

Impedance (Empedans)

7)

Max SPL (Maksimum ses basınç seviyesi)

1.6

Hoparlör

Hoparlör, elektrik akımı değişimlerini ses titreşimlerine çeviren alettir. 1920 yıllarında elektrikli
ses dalgalarının kaydedilip yayınlanmasına imkân sağlayan buluşlar ortaya çıktı. Bu buluşların
neticesinde ilk hoparlör 1924-1925 yıllarında yapılmıştır. Chester W. Rice ve Edward W. Kellogg
tarafından yapılan çalışmalar hoparlörü geliştirdi. Bu iki bilim adamının ortaya çıkardığı sistem,
günümüzde önemli değişikliğe uğramamıştır. Çalışma şekillerine göre elektrodinamik,
magnetostatik, elektrostatik ve elektromanyetik hoparlör olmak üzere dört tip hoparlör vardır.
Hareketli bobinli hoparlörler, daire veya elips biçiminde bir diyaframdan meydana gelir.
Diyafram ortası ve kenarları boyunca dizilen yaylarla metal bir çerçeveye asılıdır. Diyaframın
ortasında sıkıca tutturulmuş silindir şeklinde bir çekirdek ve üstüne sarılı bir ses bobini bulunur.
Bobin ve çekirdek bir mıknatısın kutupları arasına yerleştirilmiştir. Önceleri, bir yükselticiden
alınan doğru akımla çalışan elektromıknatıslar kullanılıyordu, günümüzde yumuşak demirden
kalıcı mıknatıslar veya seramik maddeler kullanılmaktadır.
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1.7 Sinyal

Alıcı: Verici tarafından kodlanmıs olarak gönderilen sinyalin kodunu çözerek orijinal bilgi
sinyalini üreten elektronik devrelerdir.

Sinyal Zayıflaması: İletisim mesafesi ile sinyal gücü ters orantılıdır. Mesafe arttıkça sinyal gücü
zayıflar.

Sinyal Bozulması (distortion): İletim ortamında ilerleyen sinyalin içerdiği farklı frekansların
farklı zayıflamalarla alıcıya ulaşmasıdır. İletilen veri bozulabilir.

Gecikmeden Kaynaklanan Bozulma (dispersion): Sinyali olusturan farklı frekansların (ya da
fiber optik kablo içerisindeki ısık ısınlarının) farklı yollar üzerinden alıcıya farklı zamanlarda
ulasmasından kaynaklanır.

Verici Sistem: Gönderilecek elektrik sinyallerini modülasyon işlemiyle fiziki kanalda veya
yayılım ortamında gönderilmeye uygun hâle çevirir. Modülasyon, gönderilecek bilgiyi ortamın
özelliklerine göre gerekli kodlamaları ve kuvvetlendirmeyi yapan elektronik devrelerdir. İletim
mesafesini belirleyen parametrelerden biri de vericinin gücüdür.
Alıcı sistem:
Alınan sinyaldeki mesajın gönderilmeden önceki hâliyle elde edilmesidir. Mesaj sinyali modüle
edilmiş bir sinyal ise, demodülasyon işlemi ile mesaj sinyalinin sinüsoidal taşıyıcıdan elde edilmesi
gerekir. Demodülasyon işlemi, çeşitli gürültü ve zayıflama etkileri ile muhtemelen bozulmuş bir
sinyale uygulanacağından, demodüle edilmiş sinyaldeki mesaj, belli bir oranda bozulmuş
olacaktır. Dolayısıyla, vericide alınan sinyalin güvenirliği ve kalitesi, sinyaldeki gürültü
şiddetine, etki eden diğer zayıflamalar ile kullanılan modülasyon tipi gibi etkenlere bağlıdır.
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Sinyaller
Verici ile alıcı arasında bir iletim ortamında taşınmalıdır. Ancak bilgi sinyalleri nadiren iletim için
uygun bir biçimde bulunur. Modülasyon, bilgiyi başlangıcındaki biçiminden, verici ile alıcı
arasında

iletim

için

daha

uygun

bir

biçime

dönüştürme

işlemi

olarak

tanımlanır. Demodülasyon ise bunun tersi bir işlemdir. Yani modülasyonlu sinyalin ilk biçimine
dönüştürülme işlemidir. Modülasyon işlemi, modülatör adı verilen devrede, demodülasyon işlemi
ise demodülatör adı verilen bir devrede gerçekleştirilir.

Transmission Mode
Simplex transmission: Only one way communication

Half duplex transmission: Two ways communication, but one at a time; not simultaneously
Full duplex transmission : Simultaneously in both directions
Unicast, Multicast, Anycast, Broadcast

Şekil.6. İletim hattına ait bağlantı türleri
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1.8 Analog İşaret

Analog İşaret: İşareti belirleyen temel özellikler genlik frekansı, faz ve bant genişliğidir.
Analog işareti; genliği, frekansa ve faza bağlı olarak zamanla değişen işarettir.

Şekil.7. Analog işaretin genliği frekansı ve fazına ait grafikler

Sayısal işaret: bit temelinde 0 ya da 1 ile tanımlanan var/yok mantığıyla çalışan işarettir.
Bir işaret, farklı sinüs dalgalarının toplamından oluşur. (Genişlik ve frekans) Frekansın
temeli titreşimdir. Frekans, bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Tersi ise periyottur. Yani
periyot bir tek

titreşimin süresidir. Analog işaret, çok sayıda frekans bileşiminden

oluştuğundan işareti işlemek

zordur. O nedenle frekans domaininde işlenir. Frekans

spektrumunda işaretin başladığı ve bittiği frekans aralığı bant genişliğini verir.
Periyot: Bir x(t) analog işarette x(t+T)=x(t) olacak şekilde T pozitif bir sayı ise Bu işaret
periyodiktir. T değerine periyot ve f=1/T (Hz=1/sec) periyodun tersinede frekans denir.
Frekans 1 saniyedeki periyot sayısıdır.
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Şekil.8. Analog işaretin periyoduna ait değişim

Frekans:

Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi
sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya
göre tersidir. Bir olayın frekansını ölçmek için o olayın belirli bir zaman aralığında kendini
kaç kere tekrar ettiği sayılır sonra bu sayı zaman aralığına bölünerek frekans elde edilir.
SI birim sisteminde frekans, Hertz (Hz) ile gösterilir. Bir Hertz, bir olayın saniyede bir
tekrarlandığı anlamına gelir. Olayın iki Hertzlik bir frekansa sahip olması ise, olayın
saniyede kendini iki kere yinelediğini ifade eder. Frekansı ölçmenin başka bir yolu ise
olayın kendini tekrar etmesi arasında geçen süreyi tayin etmektir zira frekans bu sürenin
çarpmaya göre tersi olduğundan dolaylı olarak elde edilebilir.
Tablo.1. Frekanslarda kullanılan katsayılar semboller ve okunuşları
Katı

Adı

Sembol

10^0

Hertz

Hz

Katı

Adı
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Sembol

10^1

dekahertz daHz

10^–1

desihertz

dHz

10^2

hectohertz hHz

10^–2

santihertz

cHz

10^3

Kilohertz kHz

10^–3

milihertz

mHz

10^6

megahertz MHz

10^–6

mikrohertz µHz

10^9 Gigahertz

GHz

10^–9

nanohertz

nHz

10^12 Terahertz

THz

10^–12

pikohertz

pHz

10^15 Petahertz

PHz

10^–15

femtohertz

fHz

10^18 Egzahertz

Ehz

10^–18

attohertz

aHz

10^21 zettahertz

ZHz

10^–21

zeptohertz

zHz

10^24 yottahertz

YHz

10^–24

yoktohertz

yHz
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Aralık

-

Titreşim

Sayısı
İsim
Extremely

Sembol

Dalgaboyu

low

10,000 km ile 100,000

frequency
ELF
Super low frequency SLF

3 Hz ile 30 Hz

km

30 Hz ile 300 Hz
1,000 km ile 10,000
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km

Ultra low frequency

ULF

300 hz ile 3 Khz

100 km ile 1000 km

Very low frequency

VLF

3 Khz ile 30 Khz

10 km ile 100 km

Low frequency

LF

30 Khz ile 300 Khz

1 km ile 10 km

Medium frequency

MF

300 Khz ile 3 Mhz

100 m ile 1 km

High frequency

HF

3 Mhz ile 30 Mhz

10 m ile 100 m

Very high frequency VHF

30 Mhz ile 300 Mhz

1 m ile 10 m

Ultra high frequency UHF

300 Mhz ile 3 Ghz

10 cm ile 100 cm

Super high frequency SHF

3 Ghz ile 30 Ghz

1 cm ile 10 cm

Extremely high

EHF

30 Ghz ile 300 Ghz

1 mm ile 10 mm

geçen

süreye

frequency

İki

yineleme

arasında

T

ile gösterilir.

periyot

denir

ve

fizikte

genellikle

Hertz (sembol Hz), frekans (sıklık) birimidir.

İsmini Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz'den alır. Herthz; saniye başına düşen devir
sayısını ifade eder. 1 Hertz saniyede bir devir veya 1 MHz saniye başına bir milyon
(1.000.000/s) devir şeklinde tanımlanır. Bu birim

herhangi bir periyodik olaya

uyarlanabilir. Mesela; bir insan kalbi 1.2Hz ile atıyor denebilir.
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1.9

Bit, Bit/San, Byte, Baud Rate, BER

Bit: Dijital elektronikte ve binary sayı sisteminde sadece 0 ve 1 değerleri vardır. Tüm
işlemler bu iki değer üzerinden yapılır. 0 ya da 1 bilgisinin her birine bit denir. Bit→0/1
den oluşan bilgi

Bits are the units used to describe an amount of data in a network

1 kilobit (Kbit)

= 1 x 103 bits = 1,000 bits

1 megabit (Mbit)

= 1 x 106 bits = 1,000,000 bits

1 gigabit (Gbit)

= 1 x 109 bits = 1,000,000,000 bits

Bit/Saniye: Bit/sec→1 sn. ye de bir noktadan diğer noktaya iletilen bilgi. BPS
(Bit Per Second); Saniyede iletilen bit sayısına BPS denir.

Seconds are the units used to measure time

1 millisecond (msec) = 1 x 10-3 seconds = 0.001 seconds

1 microsecond (msec)

= 1 x 10-6 seconds = 0.000001 seconds

1 nanosecond (nsec)

= 1 x 10-9 seconds = 0.000000001 seconds

Bits per second are the units used to measure channel capacity/bandwidth and
throughput
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bit per second (bps)

kilobits per second (Kbps)

megabits per second (Mbps)

Byte: Elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1
veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek
ölçüm birimidir.

Kilo Byte

Kb

210 Byte

Mega Byte

Mb

220 Byte

Giga Byte

Gb

230 Byte

Tera Byte

Tb

240 Byte

Peta Byte

Pb

250 Byte

Exa Byte

Eb

260 Byte

Zetta Byte

Zb

270 Byte

Yotta Byte

Yb

280 Byte

Bit terimi belleğin 8 bitlik bir değerini işaretleyen ya da tanımlayan en küçük birimi
olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, 1956'da, 6 Bite'tan 8 Bite geliştirilmiştir. Bite, bit ile
karıştırılmaması için daha sonra Byte'a çevrilmiştir. Diğer bir kelime açıklamasına
göre de, Byte, "by eight"in (Türkçe'de sekiz kez veya sekiz ile) kısaltılmış halidir.
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Byte→bellekte 8bitlik adres gözü ya da

bellek boyutu tanımlar tanımlanır.

1Gbyte=210Mbyte=220Kbyte=230byte
Baud Rate: Data iletiminde modülatör çıkışında bir saniyede meydana gelen sembol
(baud) değişikliğine baud hızı denir. Baud hızı baud/sn ile gösterilir. Baud hızı sinyalin
anahtarlama hızını gösterir.

Örnek: Bir veri iletim hattının iletim hızı 4800 baud/sn olsun. Bu iletim her baud 4 bitle
kodlanmış bilgi içeriyorsa bps olarak hızımız 4800*4=19200 bps olur.
BER: Bit Error Rate (Bit Hata Oranı): Sayısal bilgi iletiminde gönderilen veri içindeki
bozulan ya da yanlış algılanan bit oranını ifade eder. BER=Gönderilen hatalı Bit
Sayısı / Gönderilen Toplam Bit Sayı.

BER=10-6=1/10^6= Gönderilin hatalı Bit Sayısı / Gönderilen Toplam Bit Sayı 1milyon
bitte 1 bit hatalı gitmiştir.

BER=Gönderilen Hatalı Bit Sayısı / Gönderilen Toplam Bit Sayı

ER=16/512 000 000=3,125 x 10-8
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Uygulamalar
1) Günümüzde kullanılan en çok kullanılan haberleşme sistemleri hakkında
araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Geçmişten günümüze en önemli haberleşme cihazları neler olmuştur?
2) Haberleşmenin temel bileşenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Haberleşmenin kavramının ne olduğu anlatıldı. Haberleşmenin kapsamlı tarihsel
sürecinden söz edildi. Haberleşme için kullanılan kablolu ve kablosuz cihazların çalışma
prensipleri ve temel kavramları anlatıldı. Uydu haberleşmesinin genel tanımı verildi ve temel
kavramları anlatıldı.
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Bölüm Soruları

1. İlk ticari telgraf hizmeti nerede başlatılmıştır?
a) Amerika
b) İngiltere
c) Almanya
d) Fransa
e) İtalya
2. Kablosuz haberleşmenin başlangıcı olan radyonun mucidi kimdir?
a) Maxwell
b) Hertz
c) Bell
d) Morse
e) Marconi
3. 1957’de İlk yapay uyduyu uzaya gönderen ülke hangisidir?
a) Amerika
b) Rusya
c) Çin
d) Almanya
e) İngiltere
4. Eşit zaman aralıklarında tekrarlanan bir olayın bir saniyedeki tekrar etme sayısına ne
ad verilir?
a) Genlik
b) Faz
c) Frekans
d) Açı
e) Faz farkı
5. Bir taşıyıcı işaretin herhangi bir özelliğinin mesaj işaretine bağlı olarak değiştirilmesi
işlemine ne ad verilir?
a) Osilatör
b) Süzgeçleme
c) Modülatör
d) Modülasyon
e) Demodülatör
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6. Bir işaretin içerdiği en yüksek frekans ile en düşük frekans arasındaki farka ne ad
verilir?
a) Bant genişliği
b) Maksimum frekans
c) Minimum frekans
d) Kanal genişliği
e) Bant geçiren süzgeç
7. Bir radyo istasyonu için anten yüksekliğinin en fazla 250 m olması istendiğine göre, bu
radyo istasyonunun taşıyıcı frekansı ne kadar olmalıdır?( Işık hızı 𝑐=3𝑥108 m/s olarak
verilmiştir.)
a) 100 kHz
b) 200 kHz
c) 300 kHz
d) 400 kHz
e) 500 kHz
8. Sayısal haberleşme sistemlerinde taşıyıcı olarak kullanılan darbe dizisinin darbe
sürelerinin mesaj işaretine bağlı olarak değiştirildiği modülasyon türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Darbe modülasyonu
b) Darbe süresi modülasyonu
c) Darbe yeri modülasyonu
d) Darbe kodlamalı modülasyon
e) Darbe genlik modülasyonu
9. Çok kanallı haberleşmede kanalların birbirini etkilemesi olayına ne ad verilir?
a) Girişim
b) Gürültü
c) Bozulma
d) Kanallar arası etki
e) Zayıflama
10. Aynı frekans bandında çalışan sistemlerin birbirlerine yaptıkları olumsuz etki nasıl
adlandırılır?
a) Girişim
b) Gürültü
c) Bozulma
d) Kanallar arası etki
e) Zayıflama
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Cevap Anahtarı:

1.B, 2.E, 3.B, 4.C, 5.D, 6.A, 7.C, 8.B, 9.D, 10.A
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2. ACİL DURUM HABERLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Acil Durum Haberleşmesi
1.1 Haberleşmenin Tanımı
1.2 Telefon Haberleşmesi
1.2.1. PSTN
1.2.2. VoIP
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Haberleşme sözcüğü size neleri çağrıştırmaktadır?
2) Kaç tür haberleşme yöntemi sayabilirsiniz?
3) PSTN neyin kısaltmasıdır?
4) ISDN neyin kısaltmasıdır
5) VoIP neyin kısaltmasıdır?
6) Modülasyon nedir?
7) Modülasyon ne işe yarar?
8) Modülasyon çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Haberleşmenin tanımı

Haberleşme ve ilişkili
konuların kavranması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Telefon haberleşmesi

Telefon haberleşmesinin nasıl
yapıldığının incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Acil durum



Haberleşme



Telefon haberleşmesi



Modülasyon
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GİRİŞ
Günümüzde teknolojinin gelişme hızı günden güne ivmelenerek artmaktadır.
Konuyu yakından takip eden ve gelişmelere katkıda bulunan bilim insanları için bile hız baş
döndürücü bir hal almıştır.
İnsanlığın ortak kaderi olan acil durumlar da sayıca çoğalmakta ve içerik olarak
karmaşıklaşmaktadır. Acil durumlarda müdahalenin en kısa zamanda yapılması, yardımın
en çabuk şekilde ulaştırılması, sonuçta meydana gelecek kayıp ve hasar bilançosunu
azaltmak açısından önem taşır.
Acil durum müdahalesinin ilk bileşeni, kuşkusuz haberleşmedir. Olanlardan dış
dünyayı haberdar etmek, nerede ve ne tür yardım gerektiğinin bilgisini doğru ve sağlıklı
olarak iletmek, sonuç almayı kolaylaştıran etkenlerdir. Durumdan etkilenen insanların ve
diğer canlıların nerede oldukları, yaralıların varlığının belirtilmesi, hayat kurtarmaya
yarayacak detaylardır.

2.1

Haberleşmenin Tanımı

Haberleşme, en az iki taraf arasında gerçekleşen aktarımların tümünü kapsayan bir
kavramdır. Haberleşmek için ses, görüntü, yazı gibi farklı yöntemler kullanılabilir.
Haberleşmenin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Haberleşmenin sosyal ve
teknolojik boyutları bulunmaktadır. Günümüzde teknolojinin ileri seviyelere ulaşmasının
sonucunda, artık insanların aralarındaki mesafeler önemini neredeyse yitirmiştir ve sosyal
ilişkilerde bu kendini açıkça göstermektedir. Sosyallik artık fiziksel olarak aynı ortamın
içinde bulunmayı gerektirmeyen bir boyuta taşınmış ve birbirini pek görmeyen insanların
arasında oldukça samimi ilişkilerin kurulmasına yol açmıştır.
İnsanlar arasındaki mesafeden bağımsız yakınlıklar, dünyanın herhangi bir yerinde
meydana gelen beklenmedik bir durumun, dünyanın neredeyse her yerinde yankı bulmasıyla
sonuçlanmaktadır. Bu ortamda, sosyal medya, klasik olan basın ve yayından çok daha
etkilidir ve ön plandadır.

2.2

Telefon Haberleşmesi

Haberleşme sistemleri analog ya da sayısal yapıda olabilmektedirler. Analog
yapıdaki sistemlerde kullanılan sinyal, sürekli yapıda olduğundan, sonsuz sayıda değer
alabilir. Sayısal sistemlerde kullanılan sinyal ise sonlu sayıda değer alabilir. Sayısal
sistemlere iyi bir örnek 0 ve 1 şeklinde iki değeri kullanan bilgisayarlardır.
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Telefon haberleşmesi, basit analog haberleşmeyle başlamış, günümüzün karmaşık
sayısal haberleşmesine ulaşmıştır. Mevcut durumdaki telefon haberleşmelerine bakmak, acil
durumda bunların nasıl kullanılabileceklerini kestirmek ve anlamak konusunda yardımcı
olacaktır.
2.2.1

PSTN

PSTN, Public Switched Telephone Network teriminin kısaltmasıdır ve telefon
servisi sağlamaya yarayan tüm ekipmanları ve bağlantı cihazlarını içerir. Hala gelişme
aşamasında olan bir kavramdır.
PSTN, 19. yüzyıldan itibaren kullanılmaktadır, ancak ilk zamanlardaki halinden çok
farklı bir düzeye erişmiştir. İlk PSTN, manuel mekanik bir anahtarlama devresinden
oluşmaktaydı. Günümüz PSTN'i ise bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlardan
oluşmaktadır. Günümüzde ses sinyali PSTN ile sayısal veriye çevrilip aktarılmakta ve ses
aktarımının dışındaki veri aktarım hizmetleri ve mobil kablosuz erişim hizmeti de
sağlanmaktadır.
PSTN, ses bandındaki veriyi iletmeye yarar. Bu nedenle fax, modem ve sayısal veri,
ses verisinin frekans bandına taşınarak iletilir. Bir sinyali, olduğundan başka bir frekans
bandına taşıma işlemi modülasyon olarak adlandırılır. Modülasyon, sinyalin kaynağının ve
kullanıcısının fiziksel olarak birbirlerinden uzakta olmaları dolayısıyla ihtiyaç duyulan bir
işlemdir. Bu yönteme sinyalin, orijinal haliyle iletilmesi sorun oluşturduğu için başvurulur.
Modülasyonda "taşıyıcı dalga" adı verilen dalga formunun ilgili parametresi, iletilecek
sinyalin özellikleri doğrultusunda değişikliğe uğratılır. Sinyal, taşıyıcı yoluyla iletim
kanalından hedeflenen alıcıya ulaştıktan sonra, alıcı uçta demodülasyon adı verilen işlemle
orijinal haline döndürülmeye çalışılır. Ancak kanallar gürültülü olduklarından, elde edilen
sinyal, orijinalinden farklı olabilir. Sinyalin ne derece bozulduğu, kullanılan modülasyon
tekniğiyle yakından ilgilidir. Modülasyon, radyo ve tv yayıncılığı gibi alanlarda da
kullanılan standart bir tekniktir.
Aşağıdaki şekilde modülasyon tipleri şematik olarak gösterilmiştir. Modülasyon



Sürekli Dalga Modülasyonu
Darbe Modülasyonu

olarak ikiye ayrılır. Sürekli Dalga Modülasyonu, taşıyıcı olarak sinüzoidal dalga kullanır.
Eğer, iletilecek sinyalin özelliklerine göre kullanılan taşıyıcı dalganın genliği değişime
uğratılıyorsa, işlem Genlik Modülasyonu adını alır. Taşıyıcı dalganın açısı değişiyorsa, Açı
Modülasyonu olur.
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Şekil 1. Genlik modülasyonunun örnek sinyale uygulanışı [1].

Açı Modülasyonu, iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan Frekans
Modülasyonu, sinyalin özelliklerine göre taşıyıcının anlık frekans bilgisinin değiştirildiği
durumdur. Faz Modülasyonu ise, taşıyıcının fazının değiştirildiği seçenektir. Herhangi bir
sinüzoidal dalga formunu ifade etmek için aşağıdaki bağıntı kullanılır:
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + ∅)
Burada
x(t):

dalga formunun zamandaki anlık değerini

A:

genliği

:

açısal frekansı

:

fazı ifade etmektedir.

Açısal frekans ile kısaca frekans olarak adlandırılan (f) arasındaki ilişki
𝜔 = 2𝜋𝑓
biçimindedir.
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Şekil 2. Frekans modülasyonunun örnek sinyale uygulanışı [2].

Şekil 3. Genlik ve Frekans modülasyonlarının aynı sinyale uygulanarak karşılaştırılması [3].
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Şekil 4. Faz modülasyonunun örnek sinyale uygulanışı [4].

Şekil 5. Genlik, Frekans ve Faz Modülasyonlarının aynı sinyale uygulanarak karşılaştırılması [5].

Darbe modülasyonunda, taşıyıcı dikdörtgen biçimli periyodik darbe şekillerinden
oluşur. Periyodik oluşu, aynı yapının belli zaman aralıklarıyla kendini tekrar etmesi
anlamına gelmektedir. Periyodik dalga, kabaca aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡 + 𝑇)
Burada T, periyodu simgelemektedir.
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Yukarıdaki bağıntının anlamı, x(t) olarak simgelenen sinyalin, aradan 𝑡 + 𝑇 kadar
zaman geçtikten sonra aynı değere ulaşmasıdır. Daha da genellenirse:
𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡 + 𝑘𝑇)
yazılabilir. Burada k, tamsayıdır ve ±1, ±2, ±3, ±4, ⋯ gibi değerler alabilir.
Darbe Modülasyonu, analog ya da sayısal olabilir. Analog Darbe Modülasyonu
yapılırken, mesaj sinyalinin değerlerine göre, darbe formunun genliği değişime uğrarsa, elde
edilen modülasyon, Darbe Genlik Modülasyonu adını alır. Darbenin süresi, taşınacak
sinyalin özelliklerine göre değiştirilirse, Darbe Süre Modülasyonu ortaya çıkar. Darbenin
konumu değiştirilirse, sonuçta elde edilen, Darbe Konum Modülasyonu olur.
Sayısal Darbe Modülasyonu, standart olarak Darbe Kod Modülasyonu adıyla anılır.
Bu tür modülasyon, Darbe Genlik Modülasyonu gibi başlar, ancak mesajın iletilmesi
gereken örnek değerleri, ilk olarak, önceden kararlaştırılmış ayrık genlik değer kümesindeki
en yakın değere yuvarlanır (kuantalanır), ardından bunlara karşılık gelen ikili simgelere
kodlanır. İkili simgeler, her bir basamağı ya 0, ya da 1'den oluşan ve basamak sayısı, sistemin
özelliklerine göre belirlenen yapıdadır. Darbe Kod Modülasyonu, gürültülü ortamdaki
gürbüzlüğü (gürültüden fazla etkilenmeyişi), esnek çalışması, birbirinden oldukça farklı
bilgi kaynaklarını ortak bir biçimde ifade edebilmesi ve bilgiyi kaynaktan alıcıya iletirken
sağladığı güvenlik dolayısıyla tercih edilmektedir [6].

Şekil 6. Darbe modülasyonlarının örnek sinyal üzerinde karşılaştırılması [7]
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Modülasyon

Sürekli Dalga

Genlik

Darbe

Açı

Frekans
Modülasyonu

Analog

Faz
Modülasyonu

Darbe Genlik
Modülasyonu

Darbe Süre
Modülasyonu

Sayısal

Darbe Konum
Modülasyonu

Darbe Kod
Modülasyonu

Şekil 7. Modülasyon tipleri.

PSTN'in temelinde sayısal anahtarlama devreleri bulunur. Burada "anahtar" sözcüğü,
bir telefon hattının diğer telefon hatlarına bağlanabilmesini ve bir bağlantıdan diğerine
anahtarlanarak geçebilmesi özelliğini anlatmaktadır.
PSTN, aboneler için güvenilir haberleşme olanağı sunabilmektedir. Ayrıca her yerde
bulunan yapısıyla da işleri kolaylaştırmaktadır [8].

Şekil 8. PSTN'in çalışması [9].

Modern ağ yapısı ile ses dışında veri, grafik, video ve diğer servisler de PSTN
üzerinden sağlanabilmektedir.
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PSTN üzerinden sağlanan haberleşme sırasında, haberleşen taraflar arasındaki
fiziksel bağlantı, haberleşme süresince sabittir. Bu, daha sonra geliştirilen telefon
haberleşme sistemlerinden farklı bir yaklaşımdır.
2.2.2

ISDN

ISDN, Integrated Services Digital Network teriminin baş harflerinden oluşan bir
kısaltmadır. Sayısal ses, video ve veri iletmeye, diğer ağ hizmetlerini sağlamaya yarayan
haberleşme standardıdır. PSTN'den farklı olarak ses ve veriyi aynı hat üzerinden
göndermeye yarar. Bu özelliği nedeniyle kimi ülkelerde internet bağlantısı sağlamak için
kullanılmaktadır.
ISDN, sağladığı kaliteli bağlantı nedeniyle radyo yayını için tercih edilen bir ortam
haline gelmiştir [10].
ISDN'in iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar BRI (Basic Rate Interface) ve PRI
(Primary Rate Interface) ISDN'lerdir. BRI, iki adet 64 Kbps B kanal ve bir adet D kanala
sahiptir. D kanalı kontrol bilgisini taşımak için kullanılır. PRI ise ABD'de 23 adet B kanal
ve bir adet D kanaldan, Avrupa'da ise 30 adet B ve bir D kanaldan oluşmaktadır.
Orijinal ISDN baseband iletim sağlarken B-ISDN adı verilen ISDN geniş bant
(broadband) iletim sağlamaktadır ve 1.5 Mbps hıza ulaşmaktadır. B-ISDN bağlantısı fiber
optik kablolar üzerinden gerçekleştiğinden, standart ISDN kadar yaygın değildir [11].

Şekil 9. ISDN mimarisi [12].

Baseband, sinyalin orijinal frekans bandıdır. Burada modülasyon işlemi söz konusu
değildir. Baseband iletim varsa, kanaldan tek bir sinyal iletiliyor demektir. Öte yandan, geniş
bant, bir kanalla birden fazla sinyalin taşındığı ortamdır. Kablo TV bağlantıları birden fazla
sinyali taşıyabildiklerinden geniş bant bağlantılardır. Bilgisayarlar arasındaki haberleşmenin
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çoğu baseband haberleşmedir. Buna bir istisna, geniş bant iletim sağlayan B-ISDN ağlardır
[13].
ISDN, eski analog telefon hattına oranla daha fazla olanak sağlar. Bu servisin en
önemli avantajı, telefon hattından sağlanabilmesidir. Ancak veri aktarımı daha kararlıdır,
daha hızlı bağlanılır ve iletim sağlanır. Dezavantajı ise kurulumunun fazladan maliyetidir.
ISDN, PCM (Pulse Code Modulation, Darbe Kodlu Modülasyon) prensibini
kullanır. PCM, analog sinyalin sayısal gösterimini bulmak anlamına gelir.

Şekil 10. Verilen analog sinyalden PCM ile sayısal sinyal elde edilmesi [14].

PCM tekniğinin avantajları arasında




Eklediği gürültünün ve yol açtığı veri kaybının az olması,
Veriyi hem saklamaya, hem de kodlamaya yaraması,
Aynı anda birden fazla veriyi iletme olanağı sağlaması sayılabilir.

Öte yandan PCM tekniğinin dezavantajları da vardır. Bunlardan bazıları



Kullanımı için özel devrelere ihtiyaç olması,
Yapısının karmaşıklığı ve iletim kalitesinin ölçümünün zaman alması,
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Sinyali analog olarak iletmeye nazaran daha fazla bant genişliğine ihtiyaç
duymasıdır [14].
2.2.3

VoIP

Internet telefon servisi bir süredir sağlanmaktaydı, ancak eski teknoloji bağlantıların
yetersizliği yüzünden sık sık konuşma sırasında kesintiler yaşandığından, yeterince güvenilir
değildi. Altyapıdaki iyileştirmeler sayesinde günümüzde iş hayatının bile güvenebileceği bir
haberleşme aracı olarak gündemdedir.
VoIP, Voice over Internet Protocol teriminin kısaltmasıdır. VoIP'in çalışması, belki
de en iyi şekilde klasik PSTN'den farkıyla açıklanabilir. PSTN, iki taraf arasında sabit bir
kanalı kullanırken, VoIP yoluyla gerçekleşen telefon konuşmasında ses verisi paketler
halinde internet üzerinden gönderilir. Bu, internet bağlantısını sağlamak için kullanılan
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) için önemli bir sınama aracı
olarak görülebilir. Internet ses haberleşmesinin gerektirdiği gerçek zamanlı haberleşme için
tasarlanmamıştır.
Internet üzerinden yollanan VoIP paketleri aynı noktaya ulaşmak üzere yola çıkarlar.
Ancak internet trafiğinin durumuna göre birbirinden farklı rotalar izleyebilirler. Aynı adrese
ulaşmalarını sağlamak yeterli olmaz. Aynı zamanda çok kısa zamanda ulaşmalarını, doğru
sırayla birleşmelerini sağlamak da önemlidir. VoIP teknolojisi, çeşitli kodlama ve sıkıştırma
teknikleri kullanarak ses paketlerinin boyutlarını azaltmak, hataları düzeltmek ve daha
verimli iletimi sağlamayı amaçlar.
Aşağıdaki tabloda PSTN ve VoIP teknolojileri karşılaştırılmaktadır [15].

Tablo 1. PSTN-VoIP karşılaştırması.
PSTN
Özel hatlar
64 Kbps hat
Kimi özellikler ek ödeme gerektirir.
Daha iyi servis, donanım iyileştirmesi ya da yeni
donanım gerektirir.
Uzun mesafe haberleşme, kısa mesafeye göre genelde
daha pahalıdır.
Elektrik kesintisinden etkilenmez.
Acil durum aramaları söz konusu olduğunda, telefon
numarası tespit edilerek aboneye ulaşılabilir.

VoIP
Tüm kanallar tek internet bağlantısı üzerinden
Sıkıştırma ile 10 Kbps
Özellikler için ayrıca para ödenmez.
Daha iyi servis, genellikle bant genişliği ve yazılım
iyileştirmeleri gerektirir.
Uzun mesafe haberleşmesi için ek ücret ödenmez.
Elektrik kesintisinden etkilenir.
Acil durum aramalarında, aramayı yapanın
bulunduğu yer her zaman tespit edilemez.
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Şekil 11. VoIP'in çalışması [16].
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Uygulamalar
1) İnternetten haberleşme protokolleri hakkında araştırma yapınız.

Uygulama Soruları
1) Telefon tarihte nasıl bir değişim izlemiştir?
2) Sinyaller neden oldukları gibi gönderilemezler ve farklı frekansa taşınmaları
gerekir?

70

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Haberleşmenin tanımı verildi ve önemi anlatıldı. Telefon haberleşmesi anlatıldı.
Telefon haberleşmesinin çeşitleri anlatıldı. PSTN'in tarihi gelişiminden bahsedildi.
Modülasyon tanıtıldı ve türlerinden bahsedildi. Sürekli Dalga ve Darbe modülasyonlarının
alt türlerinden bahsedildi. ISDN tanımlandı. ISDN çeşitleri tanıtıldı. PCM tekniği anlatıldı.
VoIP tanıtıldı. PSTN ile VoIP karşılaştırıldı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi haberleşmenin tanımıdır?
a. En az iki taraf arasındaki aktarımlar
b. Sesle iletişim
c. Yazıyla iletişim
d. Sözle iletişim
e. Görüntüyle iletişim
2) Haberleşme sistemleri hangi yapıda olabilir?
a. Paralel
b. Yatay
c. Dik
d. Analog ya da sayısal
e. Sadece sayısal
3) Sayısal (dijital) sistemlerde hangi sayılar kullanılır?
a. 0-9 arasındaki sayılar
b. 100-199 arasındaki sayılar
c. 1,000-2,000 arasındaki sayılar
d. 0 ve 1
e. Tüm doğal sayılar
4) Modülasyonda aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a. Taşıyıcı dalga
b. Kurye
c. Hata düzeltme kodu
d. Anahtarlama
e. Telefon
5) ISDN'in çeşitleri hangileridir?
a. BRI, PRI
b. Genlik, açı
c. Darbe genlik, darbe süre, darbe konum
d. Frekans, faz
e. Sürekli dalga, darbe
6) Haberleşmenin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.
Doğru / Yanlış

7) Haberleşme sistemleri sadece analog yapıda olabilir.
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Doğru / Yanlış
8) Bir sinyali olduğundan başka bir frekans bandına taşıma işlemine
modülasyon denir.
Doğru / Yanlış
9) Haberleşmede sinyal, hedeflenen alıcıya ulaştıktan sonra demodülasyonla
orijinal haline döndürülmeye çalışılır.
Doğru / Yanlış
10) Darbe modülasyonundaki
şekillerinden oluşur.

taşıyıcı,

üçgen

biçimli

periyodik

Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-A, 2-D, 3-D, 4-A, 5-A, 6-Doğru, 7-Yanlış, 8-Doğru, 9-Doğru, 10-Yanlış
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darbe

3. UYDU HABERLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Uydu Haberleşmesi
3.1 Uydu Haberleşmesi
3.2 Uyduların Çalışması
3.3 Uyduların Bulunduğu Yörüngeler
3.4 Frekans Bantlarının Seçimi
3.5 Uydu Uygulamaları
3.6 Uydu Haberleşmesinin Geleceği
3.7 Uydu Radyosu
3.8 Uydu Telefonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uyduların haberleşmedeki yeri nedir?
2) Uydu telefonu ile cep telefonu arasındaki fark nedir?
3) Uydu telefonu abonelerinin sayısı neden cep telefonu abonelerinden daha
azdır?
4) İlk uydu hangisidir?
5) Haberleşme uyduları nasıl çalışır?

76

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Uydu haberleşmesi

Haberleşmede uydu ve ilişkili
konuların kavranması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Uydu çalışması

Uyduların nasıl çalıştığının
anlaşılması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Uydu uygulamaları

Uygulamaların incelenmesi;
kullanılan ve gelecekteki
teknolojilerin kavranması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Anahtar Kavramlar


Uydu



Frekans bandı



LEO



MEO



GEO



Anten



Veri iletimi



Yayın



Uydu radyosu



Uydu telefonu
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GİRİŞ
Acil durumlar, doğaları gereği kaotik ve son derece dinamik yapıdadırlar. Bu
özellikleri dolayısıyla fiziksel, duygusal ve sosyal karışıklığa neden olurlar. Bu ortamda
haberleşme normal zamanlardakinden de büyük bir öneme sahip olmaktadır.
Acil durum, tahmin edilebiliyorsa, önceden olası tehlikenin haberinin iletilmesi ve
böylelikle felaketlere hazırlıklı olabilmek için gerekli hazırlıkların yapılabilmesi hasarı
azaltacaktır. Yaklaşmakta olan felaketin tahmininde ve izlenmesinde GPS'in yararı
bilinmektedir.
Haberleşme, arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesinde, hasar tespitinde ve
normal hayata dönüş için destek sağlanmasında anahtar rolü üstlenmektedir.

3.1

Uydu Haberleşmesi

Günümüz haberleşmesinde uydu önemli bir rol üstlenmiştir. Yaklaşık 2,000 uydu,
dünyanın etrafında dönmekte ve pek çok nokta arasında ses, video ve veri aktarımını
sağlamaktadır.

Şekil 12. Dünya yörüngesinde pek çok uydu bulunur [17].

Uydu haberleşmesinin yerde ve uzayda olmak üzere iki bileşeni vardır. Bunlardan
yerdeki bileşen sabit ya da mobil iletim, alıcı ve yardımcı donanımlardan oluşur. Uzay
bileşeni ise esas olarak uydunun kendisidir. Tipik uydu bağlantısı yeryüzünden uyduya
sinyalin iletilmesini gerçekleştirir. Uydu, aldığı sinyali, iletim esnasında zayıfladığı için,
yükselterek yeryüzüne iletir. Sinyal yeryüzüne ulaştığında yer istasyonları ve terminaller
tarafından yeniden yükseltilir. Yeryüzündeki uydu alıcıları, uçaklardaki mobil alıcı cihazlar,
uydu telefonları, mobil cihazlar gibi farklı biçimlerde olmaktadır.
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Uydu yoluyla haberleşme fikri ilk kez 1869-70 yıllarında Edward Everet Hale isimli
yazarın bir kısa öyküsünde gündeme gelmiştir. Öykünün adı Tuğla Ay'dır ve öyküde
tuğladan yapılma 60 metre çaptaki bir uydunun üretilip dünyanın yörüngesine yerleştirilmesi
anlatılır. Tuğla ay, denizcilere yolculukları sırasında yardımcı olmaktadır. Morse kodu ile
uydunun yüzeyine sinyaller gönderirler.
İlk somut uydu haberleşmesi fikri, 27 yaşındaki hava kuvvetleri subayı Arthur C.
Clarke tarafından ortaya atılmıştır. Clarke, 1945 yılının Ekim ayında Wireless World dergisi
için yazdığı bir makalede, 35,786 km yükseklikteki bir uydunun dünya ile aynı hızda
döneceğini belirtmiştir. Bu yükseklikteki uydu, yeryüzünden bakıldığında sabit
görünecektir. Bu yörünge günümüzde jeostatik yörünge olarak adlandırılmaktadır. Bu
adlandırmanın nedeni, yeryüzündeki sabit bir antenle uydunun her an izlenebilmesidir.
Clarke, makalesindeki hesaplarıyla jeostatik yörüngeye eşit uzaklıkta yerleştirilen üç uydu
ile kutuplardaki bazı bölgeler hariç tüm dünyaya yayın yapmanın mümkün olduğunu
göstermiştir. Clarke, sonradan ünlü bir bilimkurgu yazarı olmuştur.
İlk uydu olan Sputnik I, Sovyetler Birliği tarafından 4 Ekim 1957 tarihinde uzaya
fırlatılmıştır. Sputnik I, 58 cm çapında, küçük bir uydudur. Dört anteniyle, belli aralıklarla
alçak frekans radyo sinyalleri göndermekteydi. Dünyanın çevresindeki yörüngesi elips
şeklindeydi ve bir turu 96.2 dakikada tamamlamaktaydı. Pili bitinceye kadar, 22 gün
boyunca sinyal iletebildi ve ancak üç ay boyunca yörüngede kaldı, yine de uzaya
fırlatılmasıyla, ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının başlamasına neden oldu.

Şekil 13. Sputnik I, uzay yarışını başlatan uydudur [18].

İlk ses iletimi sağlayan uydu, 19 Aralık 1958 tarihinde ABD tarafından fırlatıldı.
Amerikan Başkanı Eisenhower'ın önceden kayda alınmış mesajını yayınladı.
1950'lerde ve 60'larda John Pierce ve Harold Rosen'ın yaptıkları çalışmalar ticari
haberleşme uydularının geliştirilmesinde anahtar rol oynadı. Pierce, çeşitli yörüngelerdeki
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uyduların sinyal iletimleri için gereken gücü hesapladı; ayrıca yürüyen dalga tübü
yükseltecini (traveling wave tube amplifier) geliştirdi. Böylece uyduların radyo sinyallerini
alması, yükseltmesi ve iletmesi mümkün oldu. Rosen ise spin sabitleme teknolojisini
geliştirerek, uzaydaki uyduların kararlılığını sağlamış oldu.
1958'de NASA (National Aeronautics and Space Administration) kurulunca,
ABD'de uydu teknolojisi de hızla gelişmeye başladı. İlk proje, AT&T ve Bell
Laboratuvarları ile birlikte gerçekleştirilen Echo 1 uydusuydu. John Pierce yönetiminde
gerçekleştirilen uydu, 12 Ağustos 1960 tarihinde fırlatıldı. Echo 1, 30.5 metrelik alüminyum
kaplama bir balon şeklinde, içinde cihaz bulunmayan, ancak yeryüzünden gönderilen
sinyalleri yansıtan bir uyduydu. Echo 1 sadece sinyal yansıttığından, pasif uydu olarak
adlandırılmıştır. Bundan sonraki pasif uydu Echo 2'ydi ve 25 Ocak 1964'te fırlatıldı. Echo
2'den sonra NASA pasif uydulardan vazgeçmiştir.
Pierce'ın Bell Laboratuvarları'ndaki ekibi ilk aktif haberleşme uydusu olan Telstar'ı
10 Temmuz 1962'de alçak yörüngeye fırlattı. Telstar 1 Avrupa ve Kuzey Amerika arasında
naklen televizyon yayını yapılmasını sağlamıştır. Ayrıca ilk uydu telefon görüşmesi AT&T
yönetim kurulu başkanı Kappel ile ABD başkanı Johnson arasında gerçekleşmiştir.
Rosen'ın Hughes Aircraft'taki ekibi 14 Şubat 1963'te ilk jeostatik uydu olan Syncom
1'i yörüngeye fırlatsa da, uydu fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kaybolmuştur. Ardından 26
Temmuz 1963'te fırlatılan Syncom 2 başarılı olmuştur. 19 Ağustos 1964'te fırlatılan Syncom
3 ise gerçek anlamdaki ilk jeostatik uydudur. 1964'te Olimpiyat Oyunları'nı Tokyo'dan
yayınlamakta kullanılmıştır.
Bu gelişmelerin ardından global uydu endüstrisi oluşmuştur. 20 Ağustos 1964'te,
Intelsat isimli uluslar arası uydu konsorsiyumu kuruldu. Bu konsorsiyuma o zaman dahil
olan ülkeler Avusturya, Kanada, Japonya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre, İngiltere,
ABD, Vatikan ve Batı Almanya'dır.
Rosen'ın ekibi tarafından Hughes Aircraft şirketinde tasarlanan ve imal edilen ilk
Intelsat uydusu Early Bird, 6 Nisan 1965'te fırlatılmıştır. Intelsat 1 olarak da anılan Early
Bird, Kuzey Amerika ve Avrupa arasında düzenli haberleşme ve yayın imkanı sağlayan ilk
ticari uydu olmuştur.
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Şekil 14. Stanley R. Peterson (solda) ve Ray Bowerman, ilk ticari uydu, Early Bird'ü kontrol ederken [19].

Early Bird'den sonra 1967'de fırlatılan Intelsat 2B ve 2D Pasifik Okyanusu'nu
kapsamış ve 1969'da fırlatılan Intelsat 3 F-3 Hint Okyanusu'nu kapsamıştır. Intelsat'ın
jeostatik yörüngedeki uyduları, Arthur C. Clarke'ın 24 yıl önceden öngördüğü gibi aşağı
yukarı tam global kapsama sağlanmıştır. Intelsat 3 F-3'ün Hint Okyanusu'nun üzerine
yerleştirilmesinden 19 gün sonra, 20 Temmuz 1969'da aya ilk insan ayak basmış ve bu olay
600 milyondan fazla televizyon izleyicisi tarafından canlı olarak izlenmiştir.
Sovyetler Birliği'nin uydu teknolojisi Molniya serisi ile gelişimini sürdürmüştür. Bu
seri eliptik yörüngelere oturtularak, ülkenin kuzeyine erişilmesini sağlamıştır. Serinin ilki
olan Molniya 1, 23 Nisan 1965'te fırlatılmıştır. 1967'ye dek altı Molniya, tüm Sovyetler
Birliği'ni kapsama alanına dahil etmiştir. Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun 50. yıldönümü
olan 1 Ekim 1967'de Kızıl Meydan'daki törenler, Molniya uydu ağıyla tüm ülkeye
yayınlanmıştır.
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Şekil 15. Molniya serisinden 3 numaralı uydu [20].

1971 yılında komünist ülkeler arasında uluslar arası uzay haberleşme organizasyonu
Intersputnik, adıyla ve Sovyetler Birliği'nin önderliğinde kurulmuştur.
Bir süre sonra ABD ve Sovyetler Birliği dışındaki ülkeler de kendi uydu sistemlerini
kurmaya başladılar. Bunlardan ilki Kanada oldu ve ilk haberleşme uydusu olan Anik 1'i, 9
Kasım 1972'de fırlattı. Bunun ardından 8 Temmuz 1976'da Endonezya'nın Palapa 1'i geldi.
Diğer ülkeler de bu yarışa katıldı.

3.2

Uyduların Çalışması

Uydu, basit bir şekilde tanımlanacak olursa, yeryüzünden gelen radyo sinyallerini,
içinde alıcı-verici çifti bulunan bir transponder aracılığıyla yeniden ileten bir haberleşme
sistemidir. Uyduların fırlatılma sırasında saatte 28,100 kilometreye ulaşan hıza kavuşmaları
için gereken ivmenin şokuna, içinde bulunduğu ortamın yüksek radyasyonu ve yüksek
ısılarına yaklaşık 20 yıl kadar dayanabilmeleri gerekir. Ayrıca uydu fırlatmanın maliyeti,
uydunun ağırlığıyla değişen, yüksek bir maliyet olduğundan, uydu, hafif de olmalıdır. Bu
nedenle uydular hafif ve dayanıklı malzemeden yapılmalıdır ve küçük olmalıdır. Uzay
boşluğunda, tamirat yapılma şansı olmaksızın yüzde 99.9'dan yüksek bir doğrulukla
çalışabilmelidir.
Uydu sisteminin temelinde antenler ve transponderlardan oluşan haberleşme sistemi,
güneş panellerinden oluşan güç sistemi ve uyduyu fırlatan roketlerden oluşan fırlatma
sistemi vardır. Uydunun doğru yörüngeye yerleşmesini ve orada kalmasını sağlamak için
kendi fırlatma sisteminin olması gerekir. Jeostatik yörüngede bulunan bir uydu her yıl
kuzeyden güneye ya da doğudan batıya bir dereceye kadar yörüngesinden sapabilir. Bunun
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nedeni Ay'ın ve Güneş'in yerçekimidir. Uydulardaki sapmaları düzeltmek amacıyla zaman
zaman ateşlenen itici roket sistemi vardır. Uydunun yörüngedeki pozisyonunu koruması
işlemine "istasyon koruma", uydunun ateşleme sistemi tarafından yapılan düzeltmelere ise
"durum kontrolü" adı verilir. Uydunun ömrü, ateşlemede kullanacağı yakıtın miktarıyla
ölçülür. Yakıt bittiğinde uydu yavaş yavaş yörüngesinden uzaklaşır, görevini yapamaz hale
gelir ve uzay çöpüne dönüşür.

Şekil 16. Uydunun verici ile alıcı arasındaki rolü [21].

Yörüngedeki bir uydu tüm ömrü boyunca sürekli çalışmak zorundadır. Kendi
elektronik sistemini çalıştırmak ve haberleşme yükünü taşıyabilmek için güce ihtiyacı
vardır. Uydunun gücü, asıl olarak güneş ışığından sağlanır. Güneş ışığını almakla ilgili bir
sorun olduğunda devreye alınmak üzere, uyduda piller de bulunur. Piller güneş ışığının
görülebildiği zamanlarda doldurulur.
Uydular -150 C ile +150 C arasında değişen ekstrem ısılarda çalışır ve uzayda
radyasyona maruz kalabilir. Uyduların radyasyona maruz kalma ihtimali olan parçaları
alüminyum ya da diğer radyasyona dayanıklı malzeme ile kaplanır. Uydunun termal sistemi,
hassas elektronik ve mekanik parçalarını koruyarak, sürekli çalışmasını sağlamak için
optimum çalışma ısısında tutar. Termal sistem, hassas parçaları ısının ekstrem
değişimlerinden korumak amacıyla çok yüksek ısı söz konusu olduğunda soğutma sistemini,
çok düşük ısı söz konusu olduğunda ise ısıtma sistemini çalıştırır.
Uydunun uzaktan izlemesi ve kontrolü (TT&C), uydu ve yer arasında iki yönlü bir
haberleşme bağlantısı anlamına gelir. Bu sayede yer istasyonu uydunun konumunu
izleyebilir, uydunun itiş, termal ve diğer sistemlerini kontrol edebilir. Aynı zamanda
uydunun ısı, gerilim gibi önemli parametrelerini izleyebilir.
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Haberleşme uyduları, 1 kilogramın altındaki mikrouydulardan, 6,500 kilogramın
üzerindeki büyük uydulara dek değişen bir yelpazade olabilirler. Minyatürleştirme ve
sayısallaştırma konusundaki gelişmeler, uyduların kapasitelerini gözle görülür biçimde
değiştirmişlerdir. Early Bird, sadece tek bir transponder (verici-alıcı çifti) ile tek kanallı bir
TV yayını yapabiliyordu. Boeing 702 uydu serisi ise 100'den fazla transpondera sahip
olabilmektedir ve sayısal sıkıştırma teknolojisi sayesinde, her transponder ile 16'ya kadar
kanal yayını sağlayabildiğinden, bir uydu ile 1,600'den fazla TV kanalının yayınını iletmek
mümkün olabilmektedir [22].
Haberleşme uydusu röle istasyonu gibi çalışır. Yer istasyonlarından gönderilen
sinyaller, uydunun alıcı antenleriyle alındıktan sonra sinyaller filtrelenir, frekansları
değiştirilir, sinyaller yükseltilir ve iletim antenleri yoluyla dünyaya geri gönderilir. Bazı
durumlarda sinyal, önce uyduda bulunan sayısal bilgisayarlar tarafından işlenir. Bu, özellikle
belirli görevlere sahip olan Inmarsat-4 ya da Skynet 5'te bu şekilde olur. Çoğu uydu
'transparan'dır, yani sinyali değiştirmeksizin yeniden yollar. Bu tür uyduların görevi, sinyali
tam olarak gitmesi gereken yere göndermektir.
Sinyaller, taşıyıcı dalgalar tarafından taşınır. Bunun mümkün kılınması için frekans,
genlik, ya da başka türden bir modülasyon uygulanmalıdır. Her sinyalin kendi frekansı ve
bant genişliği vardır. Bant genişliği büyüdükçe, sinyalin taşıyabileceği bilgi de artar [23].

3.3

Uyduların Bulunduğu Yörüngeler

Uydular, üç farklı yörüngede bulunurlar. Bunlar:




Alçak Dünya yörüngesi (LEO)
Orta Dünya yörüngesi (MEO)
Jeosenkron / jeostatik yörünge (GEO)

LEO uyduları, yerden 160 km ile 1,600 km yükseklik aralığına yerleştirilir. MEO
uyduları, yerden 10,000 km ile 20,000 km arasındaki yükseklikte çalışırlar. Van Allen
radyasyon kuşağı nedeniyle, LEO ve MEO aralıkları arasında elektronik cihazlara zarar
veren bir bölge olduğundan, aralıklar art arda gelmemektedir. GEO uyduları ise, yerden
35,786 km yüksekte bulunurlar, Dünya'nın etrafındaki dönüşlerini 24 saatte tamamlarlar ve
böylece bir noktanın üzerinde sabit kalabilirler. Yalnızca üç adet GEO uydusu ile global
kapsama sağlanabilir. Öte yandan, aynı imkanı sağlamak için LEO uydularından 20 ya da
daha fazlasına, MEO uydularından ise 10 ya da daha fazlasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, LEO
ve MEO uydularıyla haberleşme, yerde izleme antenleri gerektirir.
GEO uydusundan yansıyan bir sinyalin ışık hızında yer ve uydu arasında gidip
gelmesi 0.22 saniye sürer. Bu tür bir gecikme, ses servisleri ve mobil telefon hizmetleri
açısından uygun değildir. Bu nedenle, çoğu mobil ve ses servisleri genelde LEO ya da MEO
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uydularını kullanır. GEO uyduları, kapsama alanlarının daha geniş olması nedeniyle,
çoğunlukla yayın ve veri uygulamaları için kullanılır.
Uyduyu uzaya fırlatmak için çok katlı, güçlü bir rokete ihtiyaç vardır. Uydu fırlatma
hizmeti, Florida Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi, Kazakistan Baykonur
Kozmodrom, Fransız Guyanası'ndaki Kourou, Kaliforniya'daki Vandenberg Hava
Kuvvetleri Üssü, Çin'deki Xichang ve Japonya'daki Tanegashima adası gibi merkezlerde
özel roketler ile gerçekleştirilmektedir.

Şekil 17. Uydunun roket ile uzaya fırlatılması [24].

Çoğu haberleşme uydusu jeostatik (GEO) yörüngeye yerleştirilir. Jeostatik yörünge,
direkt olarak ekvatorun üzerinde yer alan, dairesel yörüngedir. Jeostatik yörüngeye
yerleştirilen uydu, Dünya ile aynı doğrultuda ve aynı hızda döner; bu şekilde, yerdeki bir
noktaya göre 'sabit' kalır. Jeostatik yörünge, yeryüzünden tam olarak 35,784 km yüksektedir.
Bu rakam Dünya'nın yarıçapının 6 katıdır. Yörünge periyodu 23 saat 56 dakikadır. 24 saat
olmaması, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi için gereken zaman ile bir günün
uzunluğu arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.
Bir gün, dünyanın dönme periyodundan biraz daha uzundur. Bunun nedeni,
Dünya'nın aynı zamanda Güneş'in etrafında dönmesidir. Bir yılda 365 gün vardır, fakat
Dünya, Güneş'in etrafında 366 kez döner. Bu da her gün 4 dakikalık bir fark yaratır.
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Jeostatik yörünge, haberleşme uygulamaları için son derece uygundur. Yer antenleri,
jeostatik yörüngedeki uyduyu sabit olarak algıladığı için, antenin sürekli döndürülmesi
gerekmemektedir. Günlük yaşamdan örnek verilecek olursa, evlerdeki çanak antenler
televizyon sinyallerini almak için, uydunun gökyüzünde bulunduğu noktayı hedeflerler [23].

3.4

Frekans Bantlarının Seçimi

Uydu haberleşmesinde sinyallerin iletilmesi ve alınması için yüksek frekanslar
kullanılır. Bunlar 1-50 GHz aralığındadır. Frekans bantları, harflerle isimlendirilir.
Adlandırma, alçak frekanstan yüksek frekansa doğru L, S, C, X, Ku, Ka ve V bantları olarak
belirlenmiştir. Düşük frekans bandında (L, S ve C bantları) yer alan sinyaller düşük güçle
iletildiğinden, bu sinyallerin alınması için büyük antenlere ihtiyaç olmaktadır. Yüksek
frekans bandında (X, Ku, Ka ve V) bulunan sinyaller ise daha yüksek güce sahip
olduğundan, 45 cm çapındaki çanak antenler bu tür sinyalleri almak için yeterlidir. Bu
özellik, Ku ve Ka bantlarını direkt eve (DTH) türü yayınlar, geniş bant veri haberleşmesi,
mobil telefon ve veri uygulamaları için ideal hale getirir.
Uydu haberleşmesi, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Telekomünikasyon Birimi
(The International Telecommunication Unit, ITU) tarafından düzenlenmektedir. ITU,
İsviçre'dedir; uyduların yörünge slotları hakkında başvuruları değerlendirip sonuçlandırır.
ITU, iki ila dört yılda bir Dünya Radyohaberleşme Konferansı'nı düzenler. Konferansta,
dünyanın çeşitli bölgelerindeki çeşitli uygulamalar için frekans tahsisi yapılır. Ülkelerin
telekom yasalarını düzenleyen kuruluşları, alınan bu kararların uygulanmasını sağlar ve
çeşitli frekanslardaki kullanıcılara lisans verir [22].
Ses, görüntü ve veri biçiminde çok miktarda bilgi taşıyan bir sinyalin iletilebilmesi
için geniş bant kullanılmalıdır. Modern telekom ortamında en çok altı frekans bandı
kullanılır ve bunların harflerle gösterimi söz konusudur.
Veri iletim hızı, direkt olarak sinyali taşımak için kullanılan bant genişliğine bağlıdır,
modüle edilmiş taşıyıcı dalgadan bağımsızdır. Ka bandı gibi daha yüksek frekans aralıkları,
daha büyük bant genişliklerini taşıyabilirler ve örneğin L bandından daha fazla bilgi
taşıyabilirler. Düşük frekans bantlarında daha az bant genişliği vardır ve kullanıcılar
arasındaki rekabet daha fazladır.
Frekans bandının seçimi uygulamanın tipi, bant genişliği gereksinimi, yayılım
koşulları, var olan yer altyapısı ve yerde gerekli olan ekipmana bağlıdır. Frekans
yükseldikçe, bir anten boyutu için daha fazla radyo sinyali hedeflenebilir. Enerji daha çok
yoğunlaşır ve aynı spektral bant, bitişik olmayan bölgeler (ya da hücreler) için kullanılabilir.
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Tablo 2. Frekans bantları ve kullanıldığı uygulamalar.

Bant
L
S
C
X
Ku
Ka

Frekans
Aralığı
1-2 GHz
2-3 GHz
3.4-7 GHz
7-8.4 GHz
10.7-18.1 GHz
18.1-31 GHz

Uygulamalar
Mobil telefon ve veri iletimi
Mobil telefon ve veri iletimi
Sabit telefon servisleri, radyo yayın servisleri, iş ağları
Şifreli askeri ve devlet kurumları haberleşmesi
Yüksek hızlı veri iletimi, televizyon, videokonferans, iş ağları
Yüksek hızlı veri iletimi, televizyon, videokonferans, iş ağları

Frekans bantlarını daha iyi anlamak için, frekansın birimi olan Hertz'in anlamını ve
sıklıkla kullanılan katlarını hatırlamak gerekir. Frekans, saniyedeki devir sayısıdır ve Hz ile
gösterilir, 1/saniye anlamına gelmektedir.

Tablo 3. Hertzin katları, anlamları ve üstel ifadeleri.

Okunuşu
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Gigahertz
Terahertz
Petahertz
Eksahertz

Kısaltması
Hz
kHz
MHz
GHz
THz
PHz
Ehz

Anlamı (devir/saniye)
Üstel ifadesi
1
100
1,000
103
1,000,000
106
1,000,000,000
109
1,000,000,000,000
1012
1,000,000,000,000,000
1015
1,000,000,000,000,000,000
1018

Her kullanıcı sistem, bulunduğu frekans bandında belli bir bölge, ya da diğer bir
deyişle slot kullanır. Frekans bantları ITU tarafından, söz konusu servisin niteliğine göre
belirlenir. Uydular arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi, uydular arası girişim
oluşmasını engellemek açısından önemlidir [23].

3.5

Uydu Uygulamaları

Uydu teknolojisindeki gelişmeler sayesinde yayıncılara, internet servis sağlayıcılara,
devletlere, askeri uygulamalara ve diğer sektörlere çeşitli servisler sağlamak mümkün
olmuştur. Uydular üç çeşit servis sağlayabilirler:




Telekom servisleri
Yayın
Veri haberleşmesi

Telekom servisleri, telefon aramaları ve telefon şirketlerine sağlanan servisler,
kablosuz, mobil ve hücresel ağ servis sağlayıcılarına yönelik hizmetleri kapsar.
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Yayın servisleri, direkt tüketiciye ve mobil yayın servislerine yönelik radyo ve
televizyon yayınlarını kapsar. Uydu televizyonu (DTH) servisleri direkt evlere ulaşır. Kablo
ve ağ programları, yerel istasyonlara ve üyelere büyük oranda uydu aracılığıyla iletilir.
Uydular programları cep telefonlarına ve laptop gibi diğer mobil cihazlara iletmek
konusunda önemli bir rol oynarlar.
Veri haberleşmesi, verinin bir noktadan diğerine transferiyle ilgilidir. Büyük şirketler
ve kurumlar, mali bilgileri ve diğer veriyi farklı bölgeler arasında değiş tokuş etme
ihtiyacındadır. Bu durumda bilgi VSAT (Very Small Aperture Terminal) ağlar yoluyla
iletilebilir. Internetin giderek yayılmasıyla, internet trafiğinin önemli bir miktarı uydulardan
geçmekte, böylece internet servis sağlayıcılar, uydu servislerinin en büyük müşterisi
olmaktadır.
Uydu haberleşme teknolojisi, doğal afetlerde ve diğer acil durumlarda, yer
haberleşmesi kesildiği zaman, sıklıkla kullanılmaktadır. Afet bölgelerine mobil uydu
cihazları taşınarak acil durum haberleşme servislerinin sağlanmasında kullanılabilir.
Uyduların en önemli dezavantajlarından birisi, özellikle jeostatik yörünge
uydularında gündeme gelen, iletim gecikmesidir. Her ne kadar bu gecikmeyi telafi etmek
mümkün olsa da, ses haberleşmesi gibi gerçek zamanlı iletim ve geribesleme gerektiren
uygulamalarda, ideal olmaktan uzaktır.
Uydunun rakipleri fiber optik, kablo, mikrodalga ve hatta güç hattı gibi yer bazlı
iletim sistemleridir. Uydunun asıl avantajı, tek noktadan çok noktaya sinyal iletimini
sağlamasıdır. Bu nedenle, yayın gibi, tek noktadan çok noktaya haberleşme türleri için
idealdir. Uydu haberleşmesi yerde çok fazla yatırım yapılmasını gerektirmez, bu da diğer
şekilllerde pek servis alamayan, izole ve dağınık yerleşim olan bölgeler için haberleşme
konusunda ideal bir seçenek olmasını sağlar.
Uydu, fiber optik, kablo ve diğer karasal ağlar bir arada kullanılarak hibrid çözümler elde
edilir. Teleport olarak anılan yer servis sağlayıcıları, uydulardan sinyal alıp sinyal
göndermek kapasitesine sahiptir ve diğer karasal ağlara da bağlantı sağlarlar.

3.6

Uydu Haberleşmesinin Geleceği

Uydu teknolojisindeki gelişmeler sayesinde yayıncılara, internet servis sağlayıcılara,
devletlere, askeri uygulamalara ve diğer sektörlere çeşitli servisler sağlamak mümkün
olmuştur. Uydular üç çeşit servis sağlayabilirler:




Telekom servisleri
Yayın
Veri haberleşmesi
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Telekom servisleri, telefon aramaları ve telefon şirketlerine sağlanan servisler,
kablosuz, mobil ve hücresel ağ servis sağlayıcılarına yönelik hizmetleri kapsar.
Yayın servisleri, direkt tüketiciye ve mobil yayın servislerine yönelik radyo ve
televizyon yayınlarını kapsar. Uydu televizyonu (DTH) servisleri direkt evlere ulaşır. Kablo
ve ağ programları, yerel istasyonlara ve üyelere büyük oranda uydu aracılığıyla iletilir.
Uydular programları cep telefonlarına ve laptop gibi diğer mobil cihazlara iletmek
konusunda önemli bir rol oynarlar.
Veri haberleşmesi, verinin bir noktadan diğerine transferiyle ilgilidir. Büyük şirketler
ve kurumlar, mali bilgileri ve diğer veriyi farklı bölgeler arasında değiş tokuş etme
ihtiyacındadır. Bu durumda bilgi VSAT (Very Small Aperture Terminal) ağlar yoluyla
iletilebilir. Internetin giderek yayılmasıyla, internet trafiğinin önemli bir miktarı uydulardan
geçmekte, böylece internet servis sağlayıcılar, uydu servislerinin en büyük müşterisi
olmaktadır.
Uydu haberleşme teknolojisi, doğal afetlerde ve diğer acil durumlarda, yer
haberleşmesi kesildiği zaman, sıklıkla kullanılmaktadır. Afet bölgelerine mobil uydu
cihazları taşınarak acil durum haberleşme servislerinin sağlanmasında kullanılabilir.
Uyduların en önemli dezavantajlarından birisi, özellikle jeostatik yörünge
uydularında gündeme gelen, iletim gecikmesidir. Her ne kadar bu gecikmeyi telafi etmek
mümkün olsa da, ses haberleşmesi gibi gerçek zamanlı iletim ve geribesleme gerektiren
uygulamalarda, ideal olmaktan uzaktır.
Uydunun rakipleri fiber optik, kablo, mikrodalga ve hatta güç hattı gibi yer bazlı
iletim sistemleridir. Uydunun asıl avantajı, tek noktadan çok noktaya sinyal iletimini
sağlamasıdır. Bu nedenle, yayın gibi, tek noktadan çok noktaya haberleşme türleri için
idealdir. Uydu haberleşmesi yerde çok fazla yatırım yapılmasını gerektirmez, bu da diğer
şekilllerde pek servis alamayan, izole ve dağınık yerleşim olan bölgeler için haberleşme
konusunda ideal bir seçenek olmasını sağlar.
Uydu, fiber optik, kablo ve diğer karasal ağlar bir arada kullanılarak hibrid çözümler
elde edilir. Teleport olarak anılan yer servis sağlayıcıları, uydulardan sinyal alıp sinyal
göndermek kapasitesine sahiptir ve diğer karasal ağlara da bağlantı sağlarlar.
Nispeten kısa bir zaman aralığında uydu teknolojisi deneysel olmaktan çıkıp güçlü
ve karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Gelecekteki haberleşme uydularının kendi bilgi işleme
kapasiteleri ve daha fazla güçleri olacaktır. Daha büyük açıklığa sahip antenler yardımıyla
daha geniş bantları kullanmak mümkün olabilecektir. Günümüzde uyduların servis ömürleri
10-15 yıldır. Uyduların tahrik ve güç sistemlerindeki gelişmeler servis ömrünü 20-30 yıla
çıkaracaktır. Ayrıca, düşük maliyetli, tekrar kullanılabilir fırlatma aracı gibi teknik
inovasyonlar, gelişme aşamasındadır. Video, ses ve veri trafiği bant genişliğinin giderek
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arttırılmasını zorunlu kılmaktadır. Daha fazla bant genişliği gereksinimi, uydu
teknolojisindeki sürekli inovasyon ve uydu teknolojisinin giderek gelişmesi nedeniyle, uydu
haberleşmesinin önemini koruması kaçınılmaz olmuştur [23].

3.7

Uydu Radyosu

Uydu radyosu, sayısal yayın türüdür. Ses sinyallerini, geniş bir alana, klasik
radyodan daha berrak ve net bir şekilde, iletmeye yarar.
Uydu radyo servisi, sinyali yer bazlı istasyondan dünya yörüngesindeki bir ya da
daha fazla uyduya ileterek mümkün olmaktadır. Uydu, sinyali yerdeki özel alıcılara yansıtır.
Alıcılar, araçlarda ve ev stereo sistemlerinde bulunmaktadır. Sinyal, uzay boşluğundan
yayınlandığı için, tüm bir kıtaya ulaşabilir. Yüksek binalar girişime yol açtığından, yer bazlı
tekrarlayıcılar, yerleşim bölgelerinde sinyali yükseltirler.
Uydu radyosu, ABD'de 2.3 GHz frekansını, yani elektromanyetik spektrumun S
bandını, diğer yerlerde genelde 1.4 GHz frekansını, yani spektrumun L bandını kullanır.
Uydu radyo servisleri için genelde üye olmak gerekir. Abonenin, üyelikle
aktivasyonu sağlanan özel bir alıcıyı satın alması gerekir. Aktivasyondan sonra alıcı
uydunun şifreli sayısal sinyallerini çözebilir. Uydu radyosu, klasik radyoya göre çok daha
net bir sinyal ve dinamik aralık sunar. Uydu radyosunun yayın kalitesi, günümüzde CD'lerin
ses kalitesine yakındır. Uydu radyo servisleri, genelde 100 ya da daha fazla kanal sunar;
bunlara müzik, haber, spor vs. kanalları da dahildir. Çoğu kanal reklamsız yayın yapar [25].

3.8

Uydu Telefonu

Uydu telefonu, acil durum ya da afet söz konusu olup da, yerel telefon altyapısı zarar
gördüğünde, haberleşmeyi sağlamanın güvenli bir yoludur.
Uydu telefonları, LEO ya da GEO uydularını kullanır. Özellikle güvenlik güçleri ve
devlet kurum ve kuruluşları, enerji sağlayan şirketler, arama kurtarma organizasyonları
tarafından kullanılmaktadır. Denizcilikte çok faydası olmaktadır. Denizde mürettebat ve
yolcuların haberleşmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
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Şekil 18. İki uydu telefonu örneği.

1997'de ilk yörünge uydu ağı Motorola firması tarafından oluşturuldu. Amaç,
Dünya'nın her yerinden cep telefonlarıyla haberleşmeyi sağlayabilmekti. Sisteme, Iridum
adı verildi ve tüm yeryüzünü kapsayacak şekilde 66 uydudan oluşturuldu. Dünya üzerindeki
iletişimi 13 noktadan sağlanmaktaydı. Bu yapının içinde yer alan uydu telefonları
birbirleriyle haberleşebiliyordu. Iridium, pazarlama sorunları ve kullanıcıların
beklentilerinin yüksek oluşu nedeniyle iflas etti. Ancak kurulan ağ hala çalışır durumdadır.
GlobalStar, Iridum ile yakın zamanlarda benzer bir ağı, tamamen farklı bir mimariyle
oluşturdu. Bu sistem, yeryüzünden yaklaşık 1450 km yüksekteki yörüngeye yerleştirilen 48
uyduyla çalışıyordu. GlobalStar, hücresel telefona yakın bir ses kalitesi sağlamaktaydı. Öte
yandan Iridium'un bant genişliği düşük olduğu için ses kalitesi o kadar iyi değildi ve bazen
söylenenin anlaşılması sorunlu olmaktaydı. GlobalStar 2002'de iflas etti. İlk kuşak
uydularının yarısını kaybetti. Ağını tekrar inşa etmeye çalışmaktadır. Sağladığı servis
kısıtlıdır ve her zaman güvenilir değildir.
Thuraya, bölgesel servis sağlamak için 1997'de kuruldu ve 2001'de hizmet vermeye
başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kuruldu, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'ya yönelik servis
sağlamaktadır. Telefonları dual moddadır, yani hem bu sistemle, hem de GSM ağlarıyla
haberleşmek mümkündür.
Inmarsat, 1979'dan itibaren denizcilik alanında haberleşme servisi sağlamaktaydı.
2010 yılında Kuzey ve Güney Kutbu'nu da içine alan haberleşme ağıyla hizmet vermeye
başladı.
Uydu ile haberleşme konusunda her geçen gün yeni çalışmaların haberi
duyulmaktadır. Çok büyük yatırımlarla yapılabilse de, büyük ortaklıkların ilgisini çeken bir
alan haline gelmiştir.
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Şekil 19. Inmarsat [26].

Uydu haberleşme ağlarının sağladığı servisler, benzer amaçları güder, ancak
kullanılan yöntemler, teknolojiler, sağlanan kalite ve kapsama özellikleri farklıdır. Uydu
telefonları, hücresel telefonlardan farklı ağ mimarisi ve radyo yayılım karakteristikleri için
tasarlanmışlardır. Çalışma alanları ve çalışma bölgeleri ile ilgili olarak bazı kısıtlar
sözkonusudur. Uydu telefonları, teorik olarak her yerde çalışması için üretilse de, binaların
içinde ve iletişimi engelleyen yapıların varlığında çalışmazlar. Cep telefonlarının yerine
geçmelerini beklemek doğru olmasa da, hücresel ağların çöktüğü acil durumlarda
haberleşmenin sağlanması için kritik araç haline gelmektedirler.
Uydu telefonlarının iletişime açık olması için, dışta bulunan antenlerinin açılmış
olması gerekir. Bu nedenle cep telefonları gibi cepte taşınırlarsa, gelen aramaları
cevaplayabilmek mümkün değildir. Telefonlara ait numaralar genelde uluslar arası
olduğundan, aranmaları pahalıya mal olabilir. Global kapsama vaat edilse de bitki örtüsü,
ağaçlar, yüksek binalar, dağlar gibi engelleyici unsurlar yüzünden, ölü noktalar mevcuttur.
Ses kalitesi hücresel telefonlardaki kadar iyi değildir. Bunun sebebi, güç gereksinimini
azaltmak için bant genişliğinin iyice daraltılmış olmasıdır. Sesin iletimi sırasında gecikme
hissedilebilir, bu da konuşmakta olan kişilere rahatsızlık verebilir. Bu telefonlarla elektronik
posta ve kısa mesaj göndermek mümkündür [27].
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Uygulamalar
1) Ülkemizin uydularınız araştırınız.
2) Yakın tarihte fırlatılacak uyduları araştırınız.

Uygulama Soruları
1) Uydu arızalarında ne yapılmaktadır?
2) Uyduyla haberleşmenin sorunları nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uydu ile haberleşmenin tanımı verildi, bileşenler tanıtıldı. Uyduların tarihinden
bahsedildi. Uzay yarışının nasıl başladığı anlatıldı. Uyduların gelişmesine büyük katkılar
yapan bilim insanlarının çalışmaları anlatıldı. Uyduların çalışma prensipleri anlatıldı.
Uyduların bulunabilecekleri yörüngelerden bahsedildi. Uydu haberleşmesinde kullanılan
frekanslar sınıflandırıldı. Uyduların kullanıldığı değişik uygulamalar tanıtıldı. Uydu
haberleşmesinin geleceğine değinildi. Uydu radyosu ve telefonu hakkında bilgi verildi.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

Günümüzde kaç uydu çalışır durumdadır?
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

2)
a.
b.
c.
d.
e.

Uyduyla haberleşme fikri, ilk kez hangi eserde gündeme gelmiştir?
Gılgamış Destanı
Yüzüklerin Efendisi
Harry Potter
Tuğla Ay
Süpermen

3) Uydu haberleşmesinde kullanılan frekans bantlarının alçak frekanstan yüksek
frekansa göre doğru şekilde sıralanışı aşaıdakilerden hangisidir?
a. L, S, C, X, Ku, Ka
b. C, L, S, X, Ku, Ka
c. C, L, Ku, Ka, S, X
d. Ku, Ka, C, L, S, X
e. X, S, L, C, Ka, Ku
4)
a.
b.
c.
d.
e.

Pasif uydu neden bu adla anılmaktadır?
Sadece sinyal izolasyonu sağlar.
Sadece sinyal yansıtır.
Artık uzay çöpüne dönüşmüş uydudur.
Eskiden aktif olan uydudur.
Bozulmuş uydudur.

5)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
LEO uyduları 160 km ila 1,600 km arasındaki yüksekliğe yerleştirilir.
MEO uyduları 1,600 km ila 5,000 km arasındaki yüksekliğe yerleştirilir.
GEO uyduları 10,000 km ila 20,000 km arasındaki yüksekliğe yerleştirilir.
LEO uyduları 34,000 km yüksekliğe yerleştirilir.
MEO uyduları 3 km ila 8 km arasındaki yüksekliğe yerleştirilir.

6) Uydudaki sapmaları düzletmek için zaman zaman ateşlenen itici roket sistemi
vardır.
Doğru / Yanlış
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7) Uydunun ateşleme sistemi tarafından yapılan düzeltmelere "durum kontrolu"
adı verilir.
Doğru / Yanlış
8) Uydunun yakıtı bitse de, çalışmayı sürdürür.
Doğru / Yanlış
9) Uydunun gücü fosil yakıtlardan sağlanır.
Doğru / Yanlış
10) Uydunun termal sistemi, uyduyu ısıtmaya yarar.
Doğru / Yanlış
Yanıtlar: 1-B, 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-Doğru, 7-Doğru, 8-Yanlış, 9-Yanlış, 10-Yanlış
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4. Haberleşme Teknolojileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1 İletişim amaçlı kullanılan yaygın yöntemler

2 İletişim için kablolu ve kablosuz iletişim yöntemleri

3 Bu yöntemlerin birbirlerine göre avantajları

4 Uydu iletişiminin sağladığı kolaylıklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Geçmişte kullanılan eski iletişim araçlarından neden vazgeçilmiştir.

2.

Kablolu iletişim afet sırasında neden dezavantajlıdır.

3.

Uydu iletişimi diğer iletişime göre neden daha hızlı ve üstündür.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
İletişim araçları

Geçmişten

günümüze Ders notunu okuyarak, bu

kullanılan iletişim araçları

konuda internet araştırması
yaparak

Kablolu

ve

iletişim

kablosuz Kablolu ve kablosuz iletişim

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması

araçları

yaparak

Uydu ile iletişim

iletişiminin Ders notunu okuyarak, bu

Uydu

konuda internet araştırması

üstünlükleri

yaparak
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Anahtar Kavramlar

Bilgisayarlar

Telekonferans

Etkileşimli Video

Sayısal Kütüphane

Etkileşimli Televizyon

Bilişim Otobanı

Web Sektörü

Programlama Alanı
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Giriş

Bilgi akışını sağlayan araçlara verilen genel addır. Bu akış, “bireyden çoğula” veya “çoğuldan
bireye” bilgi yönüyle olan iletişime göre çeşitlenirler. İletişimde duyuya yönelik algılama da söz
konusudur. Algılama ve algılatma adına iletişimi sağlayacak, karşılıklı bilgi aktarımını sağlayacak
araçlar, iletişim araçları ile sağlanmaktadır.

Bilişsel iletişim araçları: Sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullanılarak gerçekleştirilen,
bireysel veya toplu iletişim araçlarıdır.(örnek: e-posta lar, formlar, chat ler, messenger lar,web
kamera lar, bloglar, vs)

Görsel-İşitsel iletişim araçları: Göz ve Kulağımıza hitap eden, multimedya teknolojilerini
kullanan, iletişim araçlarıdır. (Örneğin tv, sinema, radyo vs..)

Telekomünikasyon iletişim araçları : Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik /
elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır.(Örneğin
telefon, cep telefonu, fax, telex,vs..)

Kali-Grafik iletişim araçları: Yazı ve çizi ile oluşturularak formatlandırılan ve basım – yayım
araçları ile yapılan iletişimdir(Gazeteler, dergiler, afişler, el ilanları, tabelalar, mektuplar, notlar,
kitaplar,vs.)

Organizasyon iletişim araçları: Ekipler aracılığıyla gerçekleştirilen, kişi veya topluma
aktarılacak mesajları tanıtım – eğlence – eğitim – gezme – tüketme adına ileten etkinliklerin
sağladığı iletişimin araçlarıdır(Fuarlar, event marketing konser leri, defile ler, konferanslar vs.)
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Sanatsal iletişim araçları: ister plastik, ister estetik olsun hertürlü sanat faaliyeti veya sanatcı ile
sağlanacak iletişimin araçlarıdır: (Dans, resim, müzik, şarkı, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel,
seramik, animasyon, vs)
Bilgi teknolojileri, bilgiyi toplayan, elde eden ve işleyerek dağıtan araçların tamamı olarak
tanımlanırken, iletişim teknolojileri, insanlar arasında haberleşme ve iletişimi sağlayan araçlar
olarak tanımlanmaktadır. Size herhangi birisi gelip, iletişim teknolojileri nedir şeklinde bir soru
yöneltse, siz o kişiye, rahatlıkla, iletişim teknolojileri, insanlar arasında haberleşmeyi ve iletişimi
sağlayan araçların tümüdür diyebilirsiniz. İletişim teknolojileri nedir sorusunun cevabı, bu
anlamda, hiç de cevaplanması zor bir soru niteliği taşımamaktadır; çünkü sorunun cevabı zaten
içinde gizlidir. İletişim teknolojileri, iletişimi sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.

İletişim teknoloji nelerdir sorusu akla gelmektedir bir de, iletişim teknolojileri nedir sorusunun
ardından. İletişim teknolojileri nedir sorusunun cevabı ise, matbaanın bulunduğu günden bu yana
geçen sürede çok farklı çeşitlerle karşımıza çıkmaktadır. İsterseniz hep birlikte, iletişim
teknolojileri nelerdir, bir bakalım:

İletişim teknolojileri nelerdir? İletişim teknolojileri, matbaanın bulunmasından bu yana, öncelikle
düzenli posta sistemleri ile başlayarak, ardından telefon ve telgraf ile devam eden bir hiyerarşi
izlemektedir. Ancak iletişim teknolojileri nelerdir sorusunun cevabı, sadece bu bahsettiklerimizle
de sınırlı kalmamaktadır. Televizyon ve radyolar da iletişim teknolojilerine örnek olarak
verilmektedir.

Sinema

da

iletişim

teknolojileri

arasında

yer

almaktadır. İletişim

teknolojileri nedir sorusuna verilebilecek bir başka cevap da, iletişim araçlarıdır olabilir. İletişim
araçları, bazen sesli iletişim; bazen ise yazılı iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılı iletişim
araçlarının gelişimi, matbaanın bulunmasının ardından başlamıştır. Telgraf, yazılı iletişim
araçlarına örnek olarak verilebilmektedir. Sesli iletişim araçları arasında ise, telefon, gramafon,
radyo sayılabilmektedir. Görüntülü ve sesli iletişim araçlarının ise, video ve televizyonlar
olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz.

İletişim teknolojileri, zaman içerisinde, kendilerini geliştirdikçe, insanların daha fazla duyusuna
hitap etme olanağı bulmaktadırlar. Örneğin, telgraf sadece yazıya yönelik bir iletişim teknolojisi
aracı

iken,

televizyon,

hem

sesli,

hem

de
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görüntülü

bir

iletişim

aracıdır. Zaman

ilerledikçe, iletişim teknolojilerinin arasına, bilgisayar teknolojileri de katılmıştır. Bilgisayar
teknolojilerinin gelişmesi ile, bilgi teknolojileri de daha etkin bir hal almış; ve insanlar,

sadece

bilgiyi elde eden varlıklar olmaktan çıkıp, bilginin dağıtılmasında da etkin rol oynamaya;

ve

bilgiyi kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenledir ki, günümüzde, iletişim teknolojileri ile bilgi
teknolojileri, bir bütün olarak görülmektedir.

İletilmek istenilen materyalin, ilgili herkes tarafından tamamen anlaşılabilmesi amacıyla bilgi,
düşünce, yazı, konuşma ve diğer araçlarla ya da bunların bir arada kullanımıyla iletilmesi, alınması
ya da değiştirilmesi olarak tanımlanabilir.
İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ: İletişim

teknolojisi; birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların

birbirleriyle bazı özel tanımlı kurallar kullanarak haberleşmesini ve kendi aralarında birinden
diğerine bilgi aktarımını olanaklı kılar.
kablolar, elektromanyetik dalgalar, uydu

Bilgisayarlar arası haberleşme, telefon hatları, özel
bağlantıları gibi farklı iletişim yollarıyla yapılabilir.

Günümüz toplumunda teknoloji, iletişimde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en
yoğun olarak kullandıklarımız; televizyonlar, bilgisayarlar ve cep telefonlarıdır. Ayrıca çağrı
cihazları, telsizler, araç telefonları, faks cihazları, telgraf, uydu sistemleri, GSM hizmetleri (
cep telefonları ve bunların üzerinden verilen bazı hizmetler, internet, GPRS vb), araç bilgisayarlı
yol kılavuzları (Navigation) gibi birçok iletişim

teknolojileri iş ve özel yaşantımızın

vazgeçilmezleri arasına girmişlerdir. İletişim Teknolojilerinin Faydaları: • Maliyet avantajı, • İş
Sürekliliği ve Optimasyon • Hareketlilik, Güven • Motivasyon, • Verimlilik, Karlılık • Bilgilere
her an ve her yerden hızlı şekilde erişim sağlar. İletişim Teknolojilerinin Lojistik ve Ulaştırma
Sektöründe Kullanılması: Yoğun küresel rekabet ortamında büyük veya küçük tüm firmaların ve
çalışanların iletişim teknolojilerinden faydalanmaları, bunları kullanma zorunluluğu kaçınılmaz
olmuştur. Küresel pazarlara en çabuk erişmenin başında yoğun iletişim teknolojisi kullanımı
vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmalar iş bağlantıları, siparişler, her türlü
bilgi alışverişleri, transferler ve akla gelebilecek birçok meseleyi
teknolojilerini kullanarak gerçekleştirebilmektedir. Lojistik ve

uzaklara gitmeden iletişim

taşımacılık sektöründe iletişim

teknolojileri, her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. GPS uyduları sayesinde firmalar
merkez bilgisayarları veya internet üzerinden, araçların konum bilgileri, hızları, aksaklık ve acil
durum gibi birçok bilgileri görebilmektedir.
Bilgi e düşüncenin hızlı akışını sağlayan teknolojik araçlara bilgi iletişim teknolojileri denir. Bilgi
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iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel,
işitsel, basılı ve yazılı araçlardır. Bilgiye ulaşmayı sağlayan araçlara örnek olarak tebeşir ve kara
tahtadan eğitsel videoya kadar çeşitli materyaller gösterilebilir. En eski bilgi teknolojileri, kitaplar
ve basılı yayınlardır.
Bilişim teknolojisindeki gelişmeler uzun sayılabilecek bir döneme yayılmasına rağmen 1980’li
yıllarda başlayan ve günümüze kadar olan gelişmeler herkesi şaşırtacak kadar büyüktür. Bilişim
teknolojisinin gelişmesine paralel olarak toplumsal yaşamda ve iş yaşamında çok büyük
gelişmeler olmuştur. Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin en büyük destekçisi ise bilgisayarlardır.
Bilgisayar alanındaki büyük gelişmeler yeni teknolojilerin oluşmasına neden

olmaktadır.

Bilgisayar teknolojisindeki ve buna bağlı diğer teknolojilerdeki gelişmeler kısaca aşağıdaki
gibi sıralanabilir:

1-Bilgisayarlar

2-Telekonferans

4-Etkileşimli Video

5-Sayısal Kütüphane

6-Etkileşimli Televizyon

7-Bilişim Otobanı

8-Web Sektörü

9-Programlama Alanı

104

Bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan bazı iletişim teknolojisi ürünleri ve özellikleri şunlardır:
Telefon: Telefon, çeşitliliği ve interaktifliği ile en çok kullanılan araçtır. Elektronik ticaretin
altyapısını sağlayan bu iletişim aracı, haberleşme için çok önemlidir.
Faks: Yazılı belgenin transferinde hız ve zaman problemini ortadan kaldırmak amacıyla
geliştirilmiş bir araçtır. Faks kullanımının artmasıyla bilgi transferi kolaylaşmıştır.

Televizyon: Televizyon, görsel ve işitsel sunum imkanına sahip olması nedeniyle insanlar
üzerinde daha kalıcı etkiler oluşturmaktadır.

Elektronik Veri Transferi: İnsan faktörü olmaksızın, ağlar aracılığı ile belge ve bilgi değişimi
sağlayan sistemdir. Bu sistem, maliyetlerin azalması, doğru ve hızlı işlem yapabilme avantajını
sağlamaktadır.
İnternet: Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesinde internet ağının çok büyük bir rolü
vardır. İnternet, dünyanın neresinde olursa olsun bilgisayarları birbirne bağlayan uluslar arası
ağdır. Bilişim teknolojileri günümüzde büyük ölçüde internet ve internet temelli uygulamaları
çağrışmakta ve internetten ayrı düşünülmektedir.

GSM: Telekomünikasyon alt yapısı ile kablolu iletişim, telefonun icadından itibaren teknolojik
gelişmelere paralel olarak yaygınlaşmış ve günlük yaşamda yoğun şekilde kullanılır hale
gelmiştir. Bundan sonra oluşan ihtiyaçlardan dolayı kablosuz iletişim teknolojisi gelişmiştir. Araç
telefonları, uydu telefonları ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan cep telefonları bu yeni
iletişim alt yapısı kullanılarak haberleşmektedir. Cep telefonları, sıradan iletişim aracı olmaktan
çıkıp işlevsel acıdan avuçiçi bilgisayarlar ile yarış haline gelmiştir.

WEB: Firmaların kendi reklamlarını yapmak ve müşteriyle daha kolay ve hızlı iletişim kurmak
için başvurduğu en önemli sektörlerdendir. Firma profilini, ürünlerini vb. kendini tanıtmak için
gitgide bu alana yönelmektedir.
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SEO: Web’de var olan internet sitelerinin arama motorlarında üst sırada cıkmak için bir yarış
içindedir. Bunun için her sitenin belli bir arama motoru optimizasyonunun yapılması gerekir.
Bunun için şuanda arama motorlarının devi olan google’a yönelik çalışmalar sürdürmek ve onun
istediği şekilde siteler tasarlama en mantıklı olandır.

4.1. Bilgi Teknolojileri Türleri
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Bilgi Çağında işletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek ve piyasada
kalabilmek için büyük ölçüde bilgi teknolojilerini kullanmak mecburiyetindedir. İşletmelerde en
çok kullanılan bilgi teknolojileri türleri aşağıda açıklanmaktadır:

4.2. İnternet
Internet, dünya kapsamında birçok bilgisayar sisteminin TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) protokolü ile birbirine bağlantısını sağlayan ve gün geçtikçe büyüyen
bir iletişim ağıdır. TCP/IP; bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında irtibatı sağlayan,
böylece bir yerden diğerine veri iletişimini mümkün kılan pek çok veri iletişim protokolüne
verilen genel addır. Internet sayesinde bir kullanıcı, eğer kendisine yetki verilmişse, internete
bağlı diğer herhangi bir bilgisayardaki bilgilere erişebilmekte, onları kendi bilgisayarına
alabilmekte ve kendi bilgisayarından da internet erişimi olan başka bir bilgisayara dosya/bilgi
gönderebilmektedir. İnternet, dünyanın en geniş “iletişim” ve bilgi değişim ortamı olup bu ortamda
iletişim ve bilgi değişimi hızlı ve ucuz biçimde gerçekleşmektedir. İnternetin sağladığı üç temel
hizmet bulunmaktadır:
Elektronik Posta (e-mail): İnternete bağlı çok sayıdaki kullanıcının birbiriyle haberleşebilmesi
için

kullanılan

elektronik

mesaj

iletişim

sistemi.

FTP (file transfer protokol): İnternet üzerinden büyük hacimli veri dosyalarının transfer
edilmesi.
WWW(world wide web): Hipertekst adı verilen ve üzerindeki öğelere tıklatılarak birbirine
bağlanabilen metinlerin kullanıcılara sunulmasını sağlayan hizmet.
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4.3. İntranet
İntranet internetin aksine işletme içi bir ağ yapısı olup işletme çalışanları ve bölümlerini Internet
yazılımlarını kullanarak birbirine bağlayan özel bir bilgisayar iletişim ağıdır. İntranet, sadece
belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları ve geniş alan ağlarını birbirine bağlayan bir
ağdır. İntranetin temel amacı kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak
ve bu bilgilere kuruluş dışındakilerin erişimini engellemektir. İntranet yapısı itibariyle internet’in
alt yapısına çok benzediği için “yavru internet” olarak da tanımlanmaktadır. İntranet, işletme
personelinin birbiri ile hızlı şekilde haberleşmelerini, fikir alış verişinde bulunmalarını veya bir
ekip halinde çalışmalarını mümkün hale getirmektedir. İşletme intranet sistemi sayesinde isterse,
işletme genelini ilgilendiren evrakları Web ile erişilebilir hale getirerek personeline gerek
duyduğu bilgilere anında erişim imkânı sağlayabilir.

4.4. Extranet
İntranet sistemleri işletme içinde iletişim sağlamaya hizmet ederken, extranet işletme dışında
başka kişilere, özellikle iş ortaklarına erişim konusunda yardımcı olan bir sistemdir. Extranet,
işletme İntranetinin iş ortakları, müşteriler ve bayilerin ortak kullanıma açılması anlamına
gelmektedir.
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4.5. Yerel Alan Ağları (LAN)
Yerel alan ağları (LAN), küçük bir yere dağıtılmış bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağ olup,
kullanıcıların daha fazla bilgi işlem kaynağına (güç, veri aktarım hızı, depolama alanı v.b.) daha
az

Şekil.1. Geçmişten günümüze kullanılan haberleşme cihazları
kaynak kullanarak ulaşmasını sağlar. Bir ev ağı, bir ofis ağı, bir fakülte veya bir üniversite
kampus ağı yerel alan ağına örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla, yerel alan ağları internet,
intranet ve extranete kıyasla küçük boyutludur. Yerel alan ağları, işyerlerindeki bilgisayarların
kendi aralarında haberleşmesi, bazı veri parçalarının ortaklaşa kullanılması ve yazıcı, disk gibi
birtakım kaynakların paylaşılması için kurulur. Örneğin ofiste ağa bir yazıcı bağlanarak bütün
bilgisayarlardan yazıcıya bir şeyler gönderilmesi LAN uygulamasıdır.
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4.6. Geniş Alan Ağları (WAN)
Geniş alan ağları (WAN) LAN’ın aksine büyük bir coğrafi alana yayılmış bilgisayar ağı olup iki
veya daha fazla yerel alan ağının (LAN) birleştirilmiş halidir. Örneğin, yerel alan ağları bir
işletme veya bir fakülte ile sınırlı iken, geniş alan ağları (WAN) birbirinden uzak sistemleri
birbirine bağlayan ağlardır. Dünyada kullanımda olan birçok WAN bulunmaktadır. Bunlardan bir
tanesi internettir.

4.7. Kablosuz İletişim Teknolojileri
Wireless

Application

Protocol

(WAP

-

Kablosuz

İletişim

Protokolü)

WAP, kullanıcıların bu teknoloji sayesinde cep telefonları veya diğer mobil terminaller
aracılığıyla hiçbir kablo ve arabirim bağlantısına ihtiyaç duymadan İnternet'e erişimlerini
sağlayan kablosuz iletişim standartıdır. WAP, İnternet haberleşmesinin, çeşitli bilgi ve haberleşme
hizmetlerinin

mobil

kullanıcılara

kolayca

ulaşmasını

sağlar.

WAP, dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinin işbirliğiyle geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.
WAP'ın temeli, XML (Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme İşaret Dili)
ismiyle son yıllarda İnternet programcılığında yer almış olan bir teknolojiye dayanmaktadır.
Bugüne kadar, mobil telefon kullanıcısının veri iletişimi çoğunlukla SMS (Short Message Service
- Kısa Mesaj Servisi) üzerinden gerçekleştiriliyordu. Kullanıcıların temel veri iletişimi
gereksinimlerini karşılayan SMS'ten sonra açık bir teknoloji olan WAP ile, standart olarak
telefondan ve mobil iletişim ağından bağımsız olarak bilgi servislerine ulaşması sağlanmıştır.
WAP'ın Yapısı ve Genel Mimarisi WAP'ın Genel Yapısı:
WAP, İnternet yapısını cep telefonunuza taşıyan ve WAP uyumlu cep telefonlarıyla çalışabilen
bir yapıdır. İnternet sektörünün ve GSM ağlarının alt yapısının hazır olmasıyla WAP'ın çok hızlı
gelişmesi ve çok kısa sürede yaşamın her alanına girmesi sağlanır. Genel olarak WAP için
Kablosuz Uygulama Ortamı(Wireless Application Environment - WAE) ve Kablosuz Uygulama
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Protokolü

WML

(WAP)

tanımlanmıştır.

Kablosuz

(Wireless

Markup

Language

Kullanıcıların uygulama

geliştirmesi

için

Uygulama

-

Ortamı

Kablosuz

kullanılacak

iki

kısımdan

İşaret

programlama

oluşur.

Dili):

dilidir.

WMLScript (Wireless Markup Language Script - Kablosuz İşaret Dili Komut
Dosyası):
Programcıların daha gelişmiş uygulamalar geliştirmesi için kullanılan programlama dilidir. Bu
programlama dili kulanılarak geliştirilen uygulamalar genel kablosuz yapı üzerinden cep
telefonlarına ulaşır. Bu noktadan sonra cep telefonları İnternet'te kullandığımız Web tarayıcısı
görevi görürler. Sayfaların cep telefonundan görülebilmesi için WML dili ile yazılmış olması
gereklidir. WML dili küçük cep telefonu ekranına göre sayfa tasarlamayı kolaylaştıran ve klasik
Web sayfalarının düzenlemesi için kullanılan, HTML diline çok benzeyen bir programlama dilidir.
Kablosuz uygulama protokolü İnternetin varolan mimarisine benzeyen katmanlı bir
mimariye sahiptir. Katmanlı mimari, farklı amaçlı uygulamaların düzenli hale getirilmesini sağlar.
Mesela güvenlikle ilgili işler bir katmanda yapılıyorken, bilginin iletimi başka bir katmanda
yapılmaktadır.

Bluetooth™
Büyük şirketlerin içinde bulunduğu bir konsorsiyumun ürünü olan Bluetooth™, kısa mesafede
yüksek hızda veri aktarımı sağlayan güvenli bir kablosuz iletişim yöntemidir. "Yöntem"
denmesinin nedeni, Bluetooth™'un fiziksel araçtan, iletişim sözleşmesine kadar tamamen baştan
tasarlanmış olmasıdır.

Bluetooth™ 'un Tarihçesi:
1994 yılında büyük cep telefonu üreticilerinden biri, cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları
arasında kablosuz iletişim kurabilecek düşük güç tüketimli, düşük maliyetli bir radyo arabirimi
üzerinde araştırma yapmaya karar verdi. Bu karar Bluetooth teknolojisinin kapılarını açan adımdı.
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Benzer şekilde bir cep telefonu ve bir taşınabilir bilgisayar arasında kablosuz iletişim kurmak için
de her iki cihaza küçük bir radyo alıcısı yerleştirilebilirdi. Bir yıl sonra mühendislik çalışmaları
başladı ve Bluetooth teknolojisinin gerçek potansiyeli daha net bir şekilde görülebilir oldu.
Cihazlar arası iletişimde kabloları kaldırmak amacıyla başlatılan bir fikir zamanla yepyeni
imkanları da gözler önüne serdi.

Bluetooth™ Uygulamaları:
Mevcut veri ağlarına uzanan evrensel bir köprü, çevre birimleri için bir ara birim ve küçük çaplı
cihaz ağları oluşturmak için bir araç olarak da kullanılabilirdi. "... 1998 Şubat ayında Special
Interest Group (SIG) kuruldu. SIG çatısı altında binlerce irili ufaklı üye firma da yer almaktadır.
SIG'nin başlangıçtaki görevi, teknolojinin sadece tek bir şirket tarafından sahiplenilmesini
önlemek için; kısa menzilli radyo iletişimi sahasında yaşanan teknik gelişmeleri izlemek ve açık,
global bir standartın oluşmasını sağlamaktı. Yapılan çalışmaların neticesinde 1999 Temmuz ayında
ilk

Bluetooth özelleştirmesi

çıkarıldı.

SIG'nin

önemli

çalışmaları

arasında bu

özelleştirmenin geliştirilmesi yer alıyor. Kuruluşun önde gelen diğer görevleri ise birlikte
çalışabilirlik gereksinimleri, frekans bandı harmonikleştirilmesi ve teknolojinin kitlelere
tanıtılması.
Bluetooth™ Teknik Yapısı:
Bluetooth™ sistemi 2.4 Ghz frekans bandında çalışan evrensel bir radyo arabirimine dayanan bir
sistemdir. Veri ve sesin hem sabit hem de taşınabilir birçok araç arasında iletişime izin verir

111

Bluetooth™ Kullanım Alanları:
Bir sistemde Bluetooth™ bağlantısı olabilecek araçlar ile ilgili herhangi bir kısıtlama düşünmeyin.
Bir buzdolabı ya da bir vantilatörü de Bluetooth™ arabirimi ile denetleyebilirsiniz. Elbette ki bu,
erişim için ekleyeceğiniz bileşenlerin düşük maliyetli olmasını gerektirmektedir. Şu anda bulunan
ilk nesil bileşenler bile oldukça makul bir şekilde fiyatlandırıldığından kısa dönemde Bluetooh'un
genel anlamda yaygınlık kazanacağını düşünebiliriz. Bluetooth™'un sunduğu 2 Mbit/s veri
erişimi sayesinde taşınabilir araçlarda İnternet erişimi, gerçek zamanlı görüntü
ve

birçok

çoklu

ortam

uygulaması

aktarımı

sağlayacak.

Topoloji:
Bluetooth araçları Piconet ve Scatternet adını verdiğimiz ağlar içerisinde yer alırlar ve
haberleşirler.

Şekil.2. Buletooth araçlarına ait ağ şeması

Karşılıklı olarak yarıçapı içinde olan iki araç birbirleri ile bağlantı kurabilirler. Bir bağlantı kuran
araçlar bir Piconet oluşturmaktadır. Bir Piconet'te bulunan araçlardan birisi yönetici (master) rolü
üstlenir. Yönetici araç, yarıçapı içindeki bütün diğer araçların (uydu-slave) listesini tutar. Her
Piconet'te sadece bir yönetici bulunur.
Uydular ise aktif durumda olup olmadıklarına göre sınıflandırılabilirler. Aktif bir uydu, o anda
yönetici ile veri alışverişi yapıyor demektir. Bir Piconet'de 255 pasif, 7 tane de aktif uydu
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bulunabilir. Bir uydunun sadece yönetici ile iletişim kurabileceğini unutmayın.

Her Bluetooth™ aracının kendisine ait bir Bluetooth™ Araç Adresi (BD_ADDR) vardır. Bu
adres her araç için tektir. Yani aynı adrese sahip iki araç olamaz. Piconet'lerde aktif uydulara birer
aktif üye adresi de (AM_ADDR) verilir. Bir uydu aktif olmadığı zaman dahi yönetici ile eş zamanlı
olmak zorunda olacağı için bir pasif üye adresi alır (PM_ADDR). Bir uydu pasiflikten aktifliğe
geçerken pasif üye adresini yitirir ve yöneticiden bir aktif üye adresi alır. Ancak bu durumda
Bluetooh™ Piconet'inde güvenlik için sağlanan frekans atlamalı sistemin çalışabilmesi
için aynı anda iki aracın aynı frekansta bulunmaması gerekmektedir. Bu da ciddi bir zamanlama
sorununa neden olur. Yönetici aracın saati, uyduların referans aldığı bir nokta olur ve bu sayede
frekans atlamadaki eşzamanlılık sağlanır.

Kesişen alanları olan Piconetler grubuna Scatternet adı verilir. Örneğin bir yönetici tarafından
görülen bir uydu, diğer uyduların uzağında bulunduğu için onlar tarafından görülemeyebilir. Bu
durumda bu uydu ile yönetici ayrı bir Piconet sayılır. Elbette ki bu iki Piconet'in frekans atlama
sıralamaları farklı olacaktır ki yönetici her iki Piconette bulunan aktif uyduları ile sorunsuz
haberleşebilsin. Birden fazla Piconette bulunan bir Bluetooth™ aracı, aynı anda ancak birisinde
aktif durumda olabilir. Aynı zamanda, bir Piconet'te yönetici olan bir araç, diğerinde uydu da
olabilir.

Sistem Çalışması:
Bluetooth araçları dört ayrı çalışma durumundan birisinde bulunur: Aktif, koklama, durağan ve
park. Bağlantı sırasında paketler gidip gelirken bu durumlarda bulunulur. Aktif durumdaki bir
araç, yönetici-uydu kanalını, kendi zaman aralığında dinleyerek, kendi AM_ADDR'sini içeren
paketleri bekler. Araç sadece kendi zaman aralığında dinleme işleminde bulunduğu için aktif mod
enerji bakımından en verimli durumdur. Koklama durumundaki bir uydu; kanalı, yönetici
tarafından kendisine bildirilen bir zaman aralığında eş zamanlı olarak dinler. Bu uygulama
özellikle birden fazla Piconet'te yer alan uydular için enerji tasarrufu sağlamaya yönelik bir
uygulamadır. Yönetici uyduya paketleri sadece önceden belirttiği koklama zaman aralıklarında
yollar. Durağan durumdaki bir uydu belli işlemleri yapamaz; ancak yönetici ile eş zamanlı
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frekansını korur. Bu durumdaki bir uydu hala AM_ADDR'sini korur. Yani aktif duruma geçtiği
zaman eski adresi ile çalışacaktır. Park durumdaki bir uydu ise park üye adresi (PM_ADDR) ve
erişim isteme adresi (AR_ADDR) olarak iki adres alır. Park durumu bir yöneticiye 7'den daha fazla
uydu bağlandığı zaman ortaya çıkar. Park durumundaki bir uydu, aktif duruma geçmek için
yöneticiye AR_ADDR'si ile başvurur. AR_ADDR'lerin her uydu için farklı olmak zorunda
olmadığını ancak PM_ADDR'lerin her uydu için farklıdır. Bu sayede bir Piconet'te yer alan uydu
sayısı 7'den 255'e çıkartılırken iletişimin verimliliği de korunmuş olur. Sonuç olarak Bluetooth™
yeni ve ilgi çekici bir teknoloji olarak bir çok uygulamaya açıktır.

GPRS (General Packet Radio Services - Radyo Paketi Genel Servisi )
GPRS, birçok şebekenin kullanıcılarının veri uygulamalarına erişim sağlayabilmesi için gerekli
olan verimli bir teknolojidir. GPRS; son kullanıcının mobil veri iletişimini, 'devamlı sanal
bağlantı' durumunu ekonomik hale getirerek ve veri alımı ile gönderimini bugünkünden çok daha
yüksek hızda sağlayarak önemli ölçüde geliştirir. GPRS, sadece bugünkü GSM teknolojisinin
sunmakta olduğu veri hizmetlerine eşlik etmekle kalmaz, yarının 3. nesil hücresel ağları için
planlanmakta olan veri iletişim özeliklerini de şebekelere sağlar. GPRS, mobil iletişim
teknolojisinde halen kullanılan devre anahtarlamalı (circuit switched) yani kullanıcıya tahsis edilen
bir tek hat üzerinden sürekli bağlantı yerine paket anahtarlamalı (packet switched), aynı hattı
birden çok kullanıcının paylaştığı bir teknolojidir. Şebeke kaynaklarınının ortak kullanımı ve
paylaşımı sayesinde devre anahtarlamalı veri haberleşmesine göre daha yüksek hızlara ulaşmak
mümkündür.

GPRS teknolojisi; kullanıcıya yüksek erişim hızının yanı sıra, bağlantı süresine göre değil
gerçekleştirilen veri alışverişi miktarıa göre tarifelendirilen ucuz iletişim sağlar. Bu özelikle
"sürekli bağlantıda, sürekli gerçek zamanda" (always connected/always online) anlayışını
sunmaktadır. GPRS teknolojisini kullanabilmek için; mobil şebeke ve servis sağlayıcı altyapısına,
GPRS donanım ve yazılımları entegre etmek ve GPRS uyumlu mobil telefonlar kullanmak
gereklidir.
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UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Uluslararası Mobil Haberleşme
Sistemi)
International Telecommunications Union (ITU) tarafından tanımlanan ve ITU-2000 olarak
kodlanmış "3. nesil" uygulamaların ilk boyutudur. Bu teknoloji; teorik olarak 2 Mbps veri hızına
ulaşabilmesi ve paket anahtarlamayı kullanması ile günümüzün mobil ve uydu teknolojisine
yönelik uygulamalara hız katacak, kapasite artıracak ve yeni uygulamaların geliştirilmesine imkan
verecek bir platform özelliği sağlar. UMTS'in asıl avantajı ise, oldukça yüksek veri oranına sahip
olmasıdır. Bu teorik olarak saniyede 2 megabit, pratikte ise 384 kilobit. Bu rakam GSM'den 40
kat, ISDN bağlantısındansa 6 kat daha fazladır.

100

Uygulamalar

1. İletişim teknolojilerindeki güncel yenilikleri araştırınız
2. Tanımlanan teknolojilerden afetler de en etkin kullanılanı hangisidir araştırınız
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Uygulama Soruları

1. İletişim teknoljisinde gelişmeye neden ihtiyaç duyulmuştur.
2. İnternet iletişiminin yaygınlaşması afet sırasında ne tür katkılar sağlamaıştır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim ve bilgi teknolojilerdeki değişim ve ihtiyaçlara bağlı olarak
gelişmeler incelendi. İletişim araçlarındaki farklılık ve gelişimin bize kazandırmış olduğu hız ve
güvenli iletişim hakkında bilgi verildi.

100

Bölüm Soruları
1. HF frekans aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) 300kHz-3MHz
b) 3MHz-30MHz
c) 30MHz-300MHz
d) 300MHz-3GHz
e) 3GHz-30GHz
2. HF radyo dalgaları uzak bölgelere nasıl yayılır?
a) Direkt dalga olarak
b) Yüzey dalgası olarak
c) Denizaltı dalga olarak
d) Gök dalgası olarak
e) Uydu dalgası olarak
3. Aşağıdakilerden hangisi SSB’nin doğru karşılığıdır?
a) Süper Sıkı Biçim
b) Sağ Sol Boyut
c) Tek Yan Bant
d) Yüksek Frekans
e) Hiçbiri
4. Nokta Çizgi (• –) mors kodunda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) A
b) B
c) ?
d) Q
e) Z
5. Q kodlarından “QRL” ne demektir?
a) Gücünüzü yükseltiniz.
b) Meşgul müsünüz?
c) Meşgulüm
d) Görüşmeye 14 MHz üzerinden devam ediniz.
e) Hazır mısınız?
6. 26.965–27.405 MHz frekans bandı aşağıdakilerden hangisinin kullanımına ayrılmıştır?
a) Amatör telsizcilik
b) Halk bandı
c) VHF
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d) UHF
e) FM
7. Türkiye kaç telsiz bölgesine ayrılmıştır?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11
8. Aşağıdakilerden hangisi HF/SSB haberleşmesinin bir avantajı değildir?
a) Çok net (cızırtısız) telsiz konuşmaları
b) Düşük güç ihtiyacı
c) Maliyeti düşürmesi
d) Etkin kanal kullanımı
e) Uzak mesafelerle iletişim
9. HAM kısaltmasının doğru açılımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) High Frequency-AM
b) High Altitude Modulation
c) Hertz Amstrong Marconi
d) High Amplitude Modulation
e) Hook Age Middle
10. CW kısaltmalarından AGN ne demektir?
a) Hoşçakal
b) Göndermeye başlamak
c) Dinliyorum
d) Cevap
e) Tekrar
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Cevap Anahtarı:
1.B, 2.D, 3.C, 4.A, 5.C,6.B, 7.C, 8.A, 9.C, 10. E
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5. AFETLERDE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

104

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Afetlerde dünya ölçeğinde yakında tarihte meydana gelen can ve mal kayıplarının
boyutları
2. Afetlerde etkin bir iletişim ve bilişim teknolojisinin kullanımının yararları
3. Dünya genelinde iletişim ve bilişim teknolojilerinin kullanımına örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dünya son yaşanan afetlerden ne kadar can ve mal kaybına uğramıştır?
2. Afetlerde iletişim ve bilişim teknolojileriinin kullanımı ne tür katkılar sağlamıştır?
3. Bilişim ve iletiim teknolojilerinin kullanımını teşvik etmenin afet sürecinde nasıl bir
katkısı olacaktır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği

Dünya genelinde meydana

Bu kayıpların giderilmesi için Ders

notunu

gelen afetlerdeki can ve mal alınması gereken önlem ve konuda
kayıpları

tedbirler

Afetlerde iletişim ve bilişim

İletişim

teknolojilerinin

teknolojilerinin

kullanımının katkısı

dünyadan

okuyarak,

internet

bu

araştırması

yaparak

bilişim Ders

ve

kullanımın konuda

örnekleri

katkıları
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notunu

ve yaparak

okuyarak,

internet

bu

araştırması

Anahtar Kavramlar
Acil Afet Yönetimi
Erken Uyarı Sistemleri
Güvenli İletişim
Afet Riski
Bilgi İletişim Teknolojileri
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Giriş

Hem ekonomi hemde can kaybı açısından değişen iklim koşulları ve doğal afetler önem
kazanmaktadır. Uluslararası ülkeler can ve sosyo ekonomik kayıpları ve çevre etkilerini azaltmak
için erken uyarı ve görüntüleme sistemlerinin kurulmasına karar vermişlerdir. Global olarak 2008
yılı ekonomik kayıp ve felaketler açısından en masraflı üçüncü yıl olmuştur. Asya ve pasifik
ülkeleri 2008 yılında siklon ve kasırgalar nedeniyle büyük hasar almıştır. Myanmar bölgesinde
yaklaşık 130.000 ve Sichuan bölgesinde de depremden 85.000 kişi ölmüş ve milyonlarca insan
zarara görmüştür. Siklonlar içinde beşinci en ölümcül olan Nargis siklonu ve 10 en büyük
depremlerden biri olan Sichuan depremi çok sayıda kişinin hayatını etkilemiştir. “ICT information
and communication technology” bilgi ve iletişim teknolojisi özellikle uzay destekli teknoloji afet
durumunda uyarı ve müdahele aşamasında çok önemli bir rolü başarı ile gerçekleştirmektedir.
Özellikle Asya ve Pasifik ülkelerinde erken uyarı sisteminin kullanımı ve afet riskinin en aza
indirilimesi amacıyla uygulama ve çalışmaların yapılması için gerekli önlem ve tartışmalar
yapılmıştır.

Şekil.1. Basit acil durum uyarı sistemleri
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Basitleştirilmiş erken uyarı sistemi temelde kablosuz, kablolu ve uydu iletişimi ile yapılmaktadır.
Veriler insanlar veya sensörler yardımı ile alınmakta ve verilerin işlenmesineden sonra tehlikeli
bir durum var ise uyarı sistemi devreye girmektedir. Uyarı sistemi radyo, televizyon, E-mail, cep
telefonu, sirenler ve diğer iletişim araçları ile bireyleri afet konusunda bilgilendirmekte ve kişisel
tedbir için uyarmaktadır.

Erken uyarı sisteminin kurulması ve işelvsel hale getirilmesi ekonomik ve ülkenin konuya verdiği
önem ile ilişkilidir. Tsunami öncesi uyarı sistemi, otomatik hidro meterolojik algılama sistemi,
sismometreler, taşınabilir dijital kamera, uydu ve uzay sistemleri olarak optik ve radar uydu
uzaktan algılama, gloabal pozisyon sistemleri gibi farklı uyarı sistemlerinin topladığı veriler erken
uyarı sistemi için veri toplamaktadır.

Dünya meteoroloji organizasyonun yaklaşık 20.000 personeli ıudı görüntüleri ve diğer erken uyarı
sistemi verilerini sürekli olarak işlemekte ve olasılı afet riski olan alanları belirlemektedirler.

Afet erken uyarı sisteminin sinerjitik yapısını gelistimek için bilimsel ve teknik organizasyonlar
meteoroloji, jeoloji, jeofizik, oşinografi ve çevre bilimleri arasında yönetim ve entegrasyonu
sağlamaya çalışılmaktadır.

5.1

İletişim

Afet yönetiminde sesli ve veri iletişmi hala en önemli kaynak olarak yerini kormuaktadır.
Televizyon ve radyo gibi tek yönlü ve geleneksel iletişim hala eb yaygın iletişim aracı olarak
tanımlanmaktadır. Diğer radyo, kısa dalga telsiz ve amatör uydu yayın da yaygın bir iletişim aracı
olarak bulunmaktadır. Özellikle e-mail, internet ve mobil telefon hızlı bir şekilde iletişim aracı
olarak yer almaktadır. Mobil telefon iki yönlü iletişim imkanı vermektedir. Çoğu fakir insan
özellikle asya ve pasifik ülkelerinde erken uyarı sisteminin uygulanabileceği ucuz mobil telefona
halkın büyük bir çoğunluğu ulaşabilmektedir.
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5.2

İlk Yardım

Ülke yönetimleri afet durumunda ilk yardım ve müdahele konusunda gelişme kat etmiş ve oldukça
geliştirmişlerdir. İlk yardım ve müdahelede çadır, yiyecek, su ve ilaç desteği ile güvenli iletişim
sistemleri yönetim tarafından yaygın bir şekilde sağlanmalıdır. Bu desteğin sağlanabilmesi için
iletişim ve bilişim teknolojilerinden uzay destekli iletişim sistemlerinin kullanımı gerekmektedir.
Risk haritalarının oluşturulmasında coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı kritik rol üstlenmektedir.
Afet yönetiminde lojistik desteği, yiyecek, yakıt, su, ilaç ve diğer kritik maddelerin raporlanma
mekanizmaları için iletişim teknolojileri kullanılmalıdır. Bu lojistik bilgi afet bölgesinden görsel
haritaların oluşturlması ile afet yönetimi etkin olarak yapılabilmektedir. Diğer temel müdahelede
ilk yardım iletişimidir. İlk yardım müdahele iletişim ekipmanlarının

kurulumunda farklı

prosüdür ve aktörler rol oynamaktadır. Afet durumunda bu aktörlerin güvenli

olması

gerekmektedir. Afet durumunda iletişim alt yapısı zarar görebileceği için alt yapının güvenli ve
devamlı olması gerekir.

Acil yardım iletişiminde sırasıyla aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır;

a) Felaket bölgesinde sürekli ve güvenli bir bilgi akışı sağlayabilmelidir
b) Bilgi kaynaklarını yönetebilmeli her daim örneğin meteoroloji
raporları gibi
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Afet riskini azaltmak için Bilgi İletişim Teknolojileri
Veri ve bilgi paylaşımının eksikliği; Riskin azaltılması için yaygın ve kapsamlı veri ve bilgi
paylaşımı gereklidir. Bu durum oldukça karışıkdır, özellikle farklı ülke sınırları söz konusu ise
verilerin farklı standartlarda toplanması ve iletişim protokollerinin farklılığı bu durumu oldukça
güçleştirmektedir. Bazı ülkelerin tarihsel geçmişteki afetler hakkında verileri bulunmamaktadır.
Bu bilgi eksikliği gelecekteki afetlerin olabilirliğini anlamamızı önelemektedir. Tarihsel verinin
elektronik ortamda olmayışı ve uygun sınıflama ve formatın olmayışı benzer sorunlarıda birlikte
getirmektedir.

Yetersiz insan ve enstitü kapasitesi; En büyük sorunlardan birisi verileri işleyip, analiz edebilecek
yetenekli personel eksikliğidir. Ayrıca ulusal afet risk önlemede enstitü organizasyonu eksikliğide
büyük sorundur. Ensititü organizasyonu bölgesel olarak insan desteği ihtiyaç maddesi desteğinin
organizayonun sağlanması için önemlidir. Bu aynı zamanda ülkeler arası ve organizasyon ve
ilişkiler ile destek mekanizmalarının en etkin kullanımını da katkı sağlar.

İletişim Ağının olmayışı ve güvensizliği; Erken uyarı sistemlerindeki veri akışı çoğunlukla
globla ve bölgesel kaynaklardan sağlanmaktadır. Sismik veri ve meteorolojik veri örneğinde
olduğu gibi . Erken uyarı sisteminin en önemli noktası zamanında ve ekonomik veri üretmesidir.
Geçmiştebir çok felakette ülkelerin iletişimi maalesef başarısız olmuştur. Az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin iletişim ağındaki sorunlar bağlantı hızı ve elektrik kesintileri nedeni ile
iletişim güvenli sağlanamamaktadır. Yetersiz ekipman eski ürünler bu iletişimi başarısız kılsa da
televizyon, radyo ve kişisel bilgisayarlar bu problemin aşılmasında katkı sağlamaktadır. Özellikle
afetlerden etkilenen bir iletişim alt yapısı var ise uyarı ve müdahelede başarı sınırlı olmaktadır.

Verilerin toplanması ve paylaşımı; Risk yönetimi, erken uyarı sistemlerinn aktif kullanımı için
ulusal data toplama ve paylaşım prosüdürünün belirli standartlara ve kılavuza ihtiyacı
bulunmaktadır. Verilerin ulusal ve uluslararası kullanıcılar tarafından uygun şekilde sınıflanması
ve elektronik ortama taşınması gerekmektedir. Uydu destekli erken uyarı ve bilgi sistemleri hızlı
ve büyük ölçekli afetleri haber vermekte etkindirler.
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Ülkeler afet erken uyarı sistemi ve önlemede insan kaynakları ve enstitü kapasitelerini
geliştirmeye çalışmaktadır. Özelliklede uydu destekli entegrasayon ve veri desteği sağlamak için.
Ülkeler risk yönetimi konusunda bilgi iletişim teknolojisine sahip ülkeler ile işbirliği ve ortaklık
sağlamaktadır örneğin,

a) ESCAP bölgesel uzay uygulama programı
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi için asya ve pasifik eğitim
merkezi, ESCAP bölge ensitüsü
c) Afet yönetimi ve müdahelesi için uzay destekli birleşmiş milletler
platformu
Ayrıca ülkeler bu anlaşma ve işbirliklerini geliştirebilirler. Bilgi ve iletişim teknoloji kaynaklarını
paylaşabilirler (uzmanlık gerektiren ekipman kullanımı gibi) özellikle tek bir ülke için pahalı olan
ekipman ve sistemler.

Güvenli İletişim; Ülke yönetimi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıcılar tarafından güvenli ve
sürekli kullanımı için gerekli kanun düzenlemelerini yapmalıdır. Yöneticiler özellikle afet riski
bulunan bölgelerdeki radyo, televizyon, telefon veya internet hizmetlerinin kesintiye uğramasına
karşı alternatif iletişim araçları için yardımcı olmalıdır. Örneğin kablosuz iletişim veya network
sistemlerini kurarak bu desteği sağlayabilirler. Özellikle afet riski altında bulunan bu bölgedeki
fakir insanlara fırsatlar sunarak bu tip iletişim altyapısını geliştirmelidir. Özellikle cep telefonu
kullanımını yaygınlaştırabilmelidir. Yöneticilerin yaygın kullanımı olan radyo televizyon, uydu
televizyonu ve cep telefonu sağlaycılarının afet durumunda yönetim için destek vermesi ve
işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Acil yardım ekipleri erken uyarı sistemleri için iletişim
ağına güvenirler. Onlar sık sık kritik bölgelerdeki alt yapıyı test etmelidir. Bu alt yapı ve
operasyonların yönetilmesi oldkça pahalıdır. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bu sistemler
devre dışı kalabilmektedir.

113

Bu durumda;

a) İletişim ağını ulaşılabileceği alanı yaygınlaştırmak
b) İletişim ağının güvenli olması
c) İletişim ekipmanlarının fiyatını düşürmek ve kullanımı
arttırmak örneğin cep telefonu ve bilgisayarlar gibi
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Uygulamalar

1.

Son dönemde meydana gelen afetlere hazırlık olarak iletişim ve bilişim

uygulamaları ve hazırlıklar nelerdir.
2.

İletişim ve bilişim teknolojisi kullanımının son afetlerdeki etkisi nedir.

Uygulama Soruları
1. Asya ve pasifik ülkelerinin afetlerdeki kayıplarını azaltmak için uyguladığı
iletişim teknolojileri nelerdir?
2. Ülke yönetimlerinin afetlerdeki can ve mal kaybını azaltmak için iletişim
kullanımın arttırılması için alması gereken kararlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Asya ve pasifik ülkelerinde son dönemlerde etkin olan aftelerin meydana getirdiği kayıplar
ve bundan sonra yaşanacal olan olasılı afetler karşı gerekli önlem ve tedbirler öğrenilmiştir.
Bu tedbirler içinde iletişim ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yerinin ne olacağı
anlatılmıştır.
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1. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılama sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
a) Enerji kaynağı bilgi toplanacak objelere gönderilmek üzere elektromanyetik enerji sağlar.
b) Kaynaktan çıkan enerji, yeryüzündeki objelerden geri yansıyarak sensörlere ulaşır.
c) Uzaktan algılama sistemleri sadece gündüz çalışabilir.
d) Uyduda kaydedilen veriler, bir yer istasyonuna sayısal olarak işlenip, görüntüye
dönüştürülmesi için gönderilir.
e) Sensörler, objelerden yansıma, emilme ve iletilme sonrasında geri yansıyan elektromanyetik
enerjiyi kaydederler.
2. 1 mikrometrenin metre cinsinden karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 10-12 metre
b) 10-10 metre
c) 10-9 metre
d) 10-6 metre
e) 10-3 metre
3. Mavi ışık aşağıdaki dalga boyu aralıklarının hangisinde yer alır?
a) 0.3-0.4 μm
b) 0.4-0.5 μm
c) 0.5-0.6 μm
d) 0.6-0.7 μm
e) 0.8-0.9 μm
4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?
a) Kullanıcılar
b) Veri
c) Haberleşme ağı
d) Yazılım
e) Uydu
5. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılama için görüntü sağlayan bir uydu grubu değildir?
a) Haberleşme uyduları
b) GPS uyduları
c) Astronomi uyduları
d) Meteoroloji uyduları
e) Yer gözlem uyduları
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6. GPS sisteminin dünya üzerinde eksiksiz olarak çalışabilmesi için kaç uydu yeterlidir?
a) 4
b) 10
c) 18
d) 24
e) 31
7. GPS sisteminde enlem ve boylam bilgisinin elde edilebilmesi için kaç uydu gereklidir?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 10
e) 24
8. GPS ile ilgili olarak trilaterasyon hangi amaçla kullanılır?
a) Kaç uydunun aktif olduğunu belirlemek için
b) Hangi uydudan bilgi alındığını anlamak için
c) Bilgi alınan uyduyu değiştirmek için
d) 3 uydudan alınan bilgi ile konum belirlemek için
e) Konumumuzu yetkililere bildirebilmek için
9. Aşağıdakilerden hangisi yanardağların uzaktan algılama ile izlenmesinin sağlayacağı bir fayda
olabilir?
a) Yanardağ patlamalarını geciktirebilmek
b) İnsanları zamanında tahliye edebilmek
c) Sönmüş yanardağlardaki madenleri tespit edebilmek
d) Yanardağ civarındaki iklim şartlarını gözlemlemek
e) Yanardağ aktivitesinin ne zaman sona erdiğini anlamak
10. Uydular dünyanın çevresinde 1 günde kaç kere dönerler?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap Anahtarı:
1.B, 2.D, 3.B, 4.E, 5.C,6.D, 7.B, 8.D, 9.B, 10.B
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6. AFETLERDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1

İletişimin tanımı

6.1.1

İletişim teknolojileri afetlerde kullanımı

6.1.2

Bilgi iletişim teknolojisi türleri

6.1.3

Afet sırasında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bilgi ve iletişim araçlar nelerdir?
2. Kaç çeşit iletişim aracı ile insanlara bilgi aktarılır?
3. Afetlerde bu araçlar hangi amaç ile kullanımı mümkün?

121

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İletişim nedir

İletişim yöntemleri

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

İletişim türleri

İnsanlar ile iletişim hangi

Ders notunu okuyarak, bu

yöntemler ile sağlanmaktadır

konuda internet araştırması
yaparak

İletişim araçları

Afetler sırasında

Ders notunu okuyarak, bu

kullanılabilecek etkin iletişim

konuda internet araştırması

araçları

yaparak
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Anahtar Kavramlar
Görsel iletişim
İşitsel İletişim
Basılı iletişim
Teleks
Modem
Faks
Projektör
Amplifikatör
GSM

123

Giriş

Öğrenme araştırma yada gözlem yoluyla elde edilen gerçeklere bilgi denir. Bilginin bir
göndericiden bir alıcya aktarılması sürecine ise iletişim olarak tanımlanır. İnsanoğlunun
tasarlayarak ürettiği veya uygulamaya koyduğu her türlü faydalı, faydasız veya zararlı alet ve
araçlar teknolojik ekipman olarak adlandırılır. Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını
sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlar bilgi ve iletişim teknolojisi olarak
tanımlanır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını 3 ana grupta inceleyebiliriz.

İŞİTSEL ARAÇLAR

GÖRSEL ARAÇLAR

YAZILI VE BASILI ARAÇLAR
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İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun
temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İletişim, beşikten mezara kadar
hep bizimledir ve bizim için hava kadar hayatî bir ihtiyaçtır. İletişim, temel prensibi paylaşım,
etkileşim ve ortaklık kurmak olan, çeşitli semboller ve araçlarla dünyayı daha yaşanılır kılan, ileti
alışverişine dayalı sosyal bir süreçtir.

6.1

Bilişimin Tanımı

Matematiğe benzer şekilde Bilişim Bilimi bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla,
düzenli ve uçsal biçimde işlenmesi bilimidir. Bunun yanı sıra bilişim bilimi bilgi işlemlerinde
uygulanabilen (soyut) matematiksel yapıları da inceler. Amacı ve görevi bir yandan (saf
matematiğin alt dalı olarak) temel aksiyomatik matematiksel kuramlar üretmek (Kuramsal Bilişim
Bilimi), ikinci olarak -yardımcı bilim şeklinde- tüm diğer uzmanlık dallarının nesnelerini ve
süreçlerini çözümleyip soyut matematiksel yapılara ve Algoritmalara dönüştürmek (Bilgisayar
Bilimi) ve üçüncü olarak soyut matematiksel yapıların aktarılabileceği, saklanabileceği ve
algoritmalarla otomatik olarak işlenebileceği matematiksel makinaları tasarlamaktır.

Bilişim kelimesinin karşılığı olan Informatik (alm.), informatique (fr.) ve bunlardan türetilmiş
olan Türkçe enformatik kelimeleri İngilizcedeki computer science ve information systems gibi
alanları kapsar. İskandinav ülkelerinde bilişim biliminin karşılığı olarak datalogi terimi
kullanılmaktadır.

Bilişim biliminin kökleri matematik, fizik ve elektrotekniktedir. Bir mühendislik alanı olarak
bilişim, verileri

aktarabilen,

depolayabilen

ve algoritmalar yardımıyla

verileri işleyebilen

matematiksel makineler tasarlar. Böylelikle bilişim özellikle gerçek süreçler
insimülasyonunu mümkün kılar. Bir "yardımcı bilim" olarak düşünüldüğünde bilişim diğer
bilimlerdeki olguları soyutlaştırır ve algoritmalar yardımıyla işler.
Veri işleme ve bununla ilgili iş alanları için genel bir kavram olarak İngilizce "information
technology" (IT) yerine Türkçede bilişim teknolojisi (BT) kavramı kullanılmaktadır.
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Bilişim kısaca "Thales" tarafından ortaya çıkmıştır. Bilişim çağdaş yaşamın her alanında kendine
yer

edinmiş

durumdadır. İnternetin yoğun

kullanımı

bu

gelişmeyi

güçlendirmiştir. Bilgisayarların dünya çapında ağlaşması firmaların iletişiminde, lojistikte,
medyada, ev yaşamında ve daha birçok başka alanda devrim niteliğinde değişimler yaratmıştır.
Bilişim, fark edilmese de çamaşır makinesi, fotoğraf makinesi, müzik sistemleri gibi pek çok
aygıttaki gömülü sistemler vasıtasıyla günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.

Bilgisayarlar büyük veri yığınlarını kısa sürede yönetebilir, depolayabilir, paylaşabilir ya da
işleyebilirler. Bunu sağlayabilmek için karmaşık donanım ve yazılım sistemleri gereklidir. Bu
sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi de bilişim biliminin araştırma alanına girer

Bilgisayar sistemlerinin sağladığı fayda algoritmik işlemleri büyük veri yığınlarına yüksek bir
hızda uygulayabilmeleridir. İnsan zekâsı buna karşılık bilişsel algılama (örneğin eksik bilgi ile
karar alabilme, şekil, yüz vb. tanıma) bakımından bilgisayarlara göre çok daha üstündür. Buna
benzer konular yapay zekâ alanında araştırılmaktadır. Bu araştırma alanlarının bazılarında önemli
sonuçlar elde edilmiş olsa da henüz insan zekâsının tam bir simulasyonundan söz etmeye imkân
yoktur.

6.2

Afetlerde Bilgi İletişim Teknolojileri

Ülkemiz ne yazık ki deprem, sel, orman yangını, heyelan gibi doğal afetlerin sık görüldüğü bir
coğrafyada yer almaktadır. Her afet, geri döndürülmesi zor maddi hasara, can kaybına ve moral
kaybına yol açmaktadır.

Bilişim ve iletişim teknolojileri günümüzde pek çok alanda hayatımı kolaylaştırmak ve
hızlandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar,
bilgiye ve internete sınırlar olmadan her yerde erişebilmemizi sağlamaktadırlar. Yeni nesil (3G ve
4G) iletişim teknolojileri ses, görüntü ve verinin çok hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.
Bu yazının amacı bu teknolojilerin afet yönetiminde nasıl kullanılabileceği ile ilgilidir.
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Mevcut mikroişlemci teknolojisi, tarnsistör boylarının 32 nanometreye kadar küçülmesini
sağlamış, bu sayede birim alana daha çok mikroişlemci yerleştirilmesi, taşınabilir bilgisayarların
avuç içi kadar küçülmesi ve pil ömürlerinin uzaması mümkün olmuştur.

Afetler, yapıları gereği kaotik ortamlar olup, afet bölgesindeki veriye hızlı ve doğru bir şekilde
ulaşılması, veriden hızlı bir şekilde bilgi üretilmesi ve bu bilgi ile süratle afet bölgesinde alınacak
aksiyon ile ilgili karar verilmesi hayati önem arz etmektedir.

Acil durum yönetimi profesyonelleri için bilgi ve iletişim teknolojileri, afet yönetiminin hemen
hemen her aşamasındaki bütün kanalların ve kritik uygulamaların temelini oluşturuyor. İletişim
teknolojileri; erken uyarı sistemlerini, radyoları, televizyonu, cep telefonlarını, web portallerini,
sosyal medyayı ve diğer platformları destekliyor. Afetin etkilerinin ortadan kaldırılmasını ya da
en aza indirilmesini sağlamak için bireyleri ve toplulukları bilgilendirmeye ve koordine etmeye
yardımcı oluyor. İletişimi, işbirliğini, durumun farkındalığını ve müdahale süresini geliştiriyor.
Daha da önemlisi, acil durum operasyon merkezlerinin doğru kararları vermesini sağlıyor.

Günümüzde, taşınabilir bilgisayarlar güçlü ve dayanıklı yapıları ile afet bölgeleri de veri girişi ve
bu verinin anında internet ile gönderilmesinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Periferden
gelen bu veriler, afet komuta merkezinde toplanarak işlenmekte ve yol haritası çıkarılmaktadır.
Bilgisayar bağlanabilen IP kameralar, gezici kara timleri, helikopter veya uçaktan çok kıymetli
görüntüleri canlı olarak komuta merkezine gönderebilmektedirler.
RFID ve barkod teknolojileri, hangi afetzedeye ne tedavi uygulandığının, yardım olarak ne
verildiğinin sisteme girilmesini sağlamakta, mükerrer malzeme verilmesini veya istismarları
önleyebilmektedir.
Taşınabilir RF veya barkod etiket yazar, parmak izi okuyucusu ve dijital fotoğraf makinası (bu
özellikler bazı taşınabilir bilgisayarlarda mevcuttur) kullanılmak sureti ile ölen afetzedelerin kimlik
tespiti yapılabilmekte ve sağlıklı bir şekilde sisteme kayıt edilebilmektedir. Bu uygulama, deprem
bölgesinde yakınlarını arayanlar için büyük kolaylık sağlamaktadır.
Genelde afet esnasında iletişim alt yapısı büyük zarara uğramaktadır. Kablolu ve kablosuz iletişim
sekteye uğramakta, internet erişimi de zahmetli yapılabilmektedir. Son Kocaeli depremi esnasında
telefonla iletişim olmadığı birçok durumda internet ile iletişim gerçekleşmiştir.
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İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme verinin geniş bant aralığında hızlı bir şekilde iletilmesini
sağlamaktadır. Özellikle mobil iletişim teknolojileri afet anında dahi ses ve görüntünün canlı
olarak aktarılabilmesini sağlamaktadır. 3G’nin ülkemizde uygulanmaya başlaması, Wimax
teknolojisinin de çok uzak olmayan bir gelecekte gelecek olması ile kablosuz teknolojilerin de
dünya standartlarında iletişim sağlamasını getirecektir. Afet anında kesintisiz iletişim için mutlaka
uydu erişimin de sağlanması gerekmektedir. Kombine çözümler, iletişim ihtiyacının güvenilir ve
kesintisiz biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Afet esnasında ve sonrasında toplanan verilerin anlık girilmesi hataları ve istismarları önleyecektir.
Özellikle Acil yardım, kurtarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları işleri anında ve

eksiksiz

girdiklerinde, bu kurumlar afet sonrası verdiği hizmetin kalitesi ve kantitesinin farkında olacak,
yaptıkları işin kalitesini, eksiklerini görebilecektir. Bu da bir sonraki afete daha iyi hazırlanmasını
ve eksiklerini giderebilmesini sağlayacaktır. Toplanan verilerden elde edilen bilgiler, istatistikleri
getirecektir.
Afet yöneticileri ölçebilmenin önemine haiz olmalıdırlar. Sağlıklı ve doğru ölçemediklerinde,
kurumu ve süreci iyi yönetemeyeceklerini bilmelidirler. Bu nedenle afet yerinde, o anda veri
girilmesi hayati önem arz etmektedir.
Afet anında ve hemen sonrasında bir diğer hayati ihtiyaç ise erken görüntülerdir. Özellikle
helikopterlerden

gönderilecek

görüntüler

afet

komuta

merkezinin

güçlerini

nasıl

konumlandıracağı, nasıl kullanacağı ve zamanla yapması için önemlidir.

Ambulanslarda kullanılan dijital tıbbi cihazlar ve basit bir web kamera sayesinde geniş bant
iletişim teknolojileri de kullanılarak afet bölgesinden toplanan yaralıya ait elektronik hasta verileri
hastaneye önceden gönderilebilir, hastanenin gerekli tedbiri alması sağlanabilir, ambulans
içindeki görevlinin hastanedeki uzman doktordan konsültasyon alması mümkün olabilir. Bu da
hayat kurtarmada önemli katkı sağlar.
Son olarak söylenebilecek söz, afet anında ve sonrasında koordinasyonun çok önemli olduğudur.
Değişik kurum ve merkezler mutlaka sağlıklı bir iletişim altyapısı ile irtibatta olmalı, toplanan
veriler ortak bir veritabanında toplanmalıdır. Halkı ilgilendiren bilgiler mutlaka güncellenen bir
şekilde internette sergilenmelidir.
Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili doğru yatırımlar yapıldığında, bu teknolojiler doğru
kullanıldığında afetin yönetilmesinde anlamlı katkılar yapacağı aşikârdır.
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6.3

İletişim Cihazları

İletişim teknolojileri, telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu, interaktif televizyon,
kablolu televizyon, uzaktan kumanda, çağrı cihazı, GSM, telsiz, bilgisayar, modem, video çalar,
video kamera, video projektör, amplifikatör, CD-ROM, VCD, DVD, matbaa, yazıcı, fotokopi gibi
teknolojileri içerir.
 Televizyon
 Bilgisayar
 Cep telefonları
 Çağrı cihazları
 Telsizler
 Araç telefonları

 Faks cihazları

 Telgraf
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6.4

Görsel Bilgi İletişim Teknolojileri

Şekil.1. Görsel bilgi iletişiminde kaullanılan cihazlar
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6.4

İşitsel Bilgi İletişim Teknolojileri
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6.5

Yazılı Ve Basılı Bilgi İletişim Teknolojileri
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Uygulamalar

İletişim teknolojilerinin farklı türleri internetten araştırılacak

Uygulama Soruları

1. Kaç çeşit iletişim teknolojisini bulunmaktadır? Örnek veriniz
2. Bilişim nedir tanımını yaparmısınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bilişim ve iletişim teknolojileri nedir bunların türleri hakkında gerekli açıklama
yapılmıştır. Afetlerde yaygın olarak kullanılan iletişim teknolojisi türleri ve afet süreci
boyunca iletişmi teknolojilerinin ne tür katkısı olduğu belirtilmiştir.

133

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi planlama esnasında karşılaşılan temel sorular ve cevaplarına ilişkin
yanlış bir eşleştirme içermektedir?
a) Acil durum nedir? - Durum tespiti yap.
b) Neden iletişime ihtiyaç var?-Amaçları belirle.
c) Kiminle?-Hedef kitleyi belirle.
d) Nasıl?-Stratejileri belirle.
e) Kim?-Kaynakları belirle.
2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ve bilgi yönetiminin başarmayı amaçladığı şeylerden biri
değildir?
a) Bilgi toplama, üretme ve yayma
b) Medya ile ilişkileri yönetme
c) Afetzedeleri komşu illere gönderme
d) Halkın pratik uygulamalarını ve davranışlarını eğitme
e) Konuşmacıları ve yetkilileri eğitme ve tavsiye sunma
3. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel afet müdahale ekiplerinin bilgi yönetimindeki
sorumluluklarından değildir?
a) Üretilen teknik afet bilgisini toplamak
b) İş makinelerini yönlendirmek
c) Ulusal ve uluslararası kullanım için durum raporları, proje önerileri, proje raporları ve diğer
teknik dokümanları hazırlamak
d) Zamanında ve etkili bilgi yayımını koordine etmek
e) Basın açıklamaları yapmak ve dağıtmak
4. Operasyonların düzenlendiği, koordinasyonunun sağlandığı ve etkili acil durum yönetimi için
gerekli kararların alındığı yönetimsel merkeze aşağıdakilerden hangisidir?
a) Acil Operasyon Merkezi
b) Yönetim Kurulu
c) Durum Değerlendirme Merkezi
d) Raporlama Birimi
e) Kurtarma Birimi
5. Acil Operasyon Merkezinin karar verebilmek için ihtiyaç duyduğu bilginin toplandığı ve analiz
edildiği yer neresidir?
a) Medya İletişim Merkezi
b) İçişleri Bakanlığı
c) Başbakanlık
d) Durum Değerlendirme Merkezi
e) Uluslararası kuruluşlar
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6. Aşağıdakilerden hangisinin temel durum raporları hazırlanırken yapılmaması gerekir?
a) Kısaltmalar varsa açıklama
b) Raporu hazırlayanların ismini yazma
c) Raporun ne zaman üretildiğini belirtme
d) Raporda bilgilerin tekrar edilmesi
e) Teknik bilgilerin sadeleştirilmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi afetler için kurulan bir web sitesinde yer alması gereken öncelikli veya
genel bilgilerden değildir?
a) Haritalar ve zarar hakkındaki istatistikler
b) Afet psikolojisinden uzaklaştıracak eğlenceli bilgiler
c) Afet fotoğraflar
d) İnsanları yönlendirecek tavsiyeler
e) Sosyoekonomik veri tabloları
8. Aşağıdakilerden hangisi halkın risk algısı ve mesajlara tepkisi açısından değerlendirildiğinde
doğru değildir?
a) Risk, somut olmayan bir kavramdır.
b) Halk, en iyi net mesajlara cevap verir.
c) Telaşlandıran mesajlar, istenmeyen tepkilere yol açabilir.
d) Halk, bilimsel bilgiler hakkında şüpheci olabilir.
e) Halk. kendisine bilgi verilmesinden ve risklerin açıklanmasından hoşlanmaz.
9. Aşağıdakilerden hangisi mesaj haritası oluşturmanın adımlarından değildir?
a) Temel endişeler belirlenir.
b) Endişeleri sona erdirebilecek somut deliller bulunur.
c) Hedef kitle belirlenir.
d) Endişelere cevap veren ana mesajlar oluşturulur.
e) Mesaj
10. Kültürel, aileden gelen, bölgesel geleneklerle oturmuş ve kişiden kişiye yayıldığında
gerçeklerle karıştırılan efsanevi inanışlara ne denir?
a) Söylenti
b) Bilgi kirliliği
c) Mit
d) Dedikodu
e) İletişim
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Cevap Anahtarı:
1.E, 2.C, 3.B, 4.A, 5.D, 6.E, 7.B, 8.E, 9.E, 10.C
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7. SİBER GÜVENLİK-I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7 Siber Güvenlik-I
7.1 Bilgisayar Ağlarında Güvenliğin Anlamı
7.2 Güvenliği Sağlamak İçin İzlenmesi Gereken Yol
7.3 Saldırıların Genel Özellikleri
7.4 Günümüzde Ağ Güvenliği
7.5 Siber Saldırılarda İnternetin Yapısının Sağladığı Kolaylıklar
7.6 Siber Saldırı Türleri
7.6.1 Aktif Saldırılar
7.6.2 Pasif Saldırılar
7.7 Genel Güvenlik Prensipleri
7.8 Ağ Güvenliğinin Temel Prensipleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Siber güvenlik nedir?
2) Bilgisayara virüs girdiği nasıl anlaşılır?
3) Başkasının bilgisayarı üzerinden bir yere saldırmak mümkün mü?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu
Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

Ağlara Yönelik Saldırı Tipleri

Ağ Güvenliğinin Prensipleri

Kazanım
Güvenliğin ne olduğunun ve
nasıl sağlanabileceğinin
anlaşılması
Siber saldırıların tiplerinin ve
nasıl meydana geldiklerinin
anlaşılması
Siber saldırılara karşı önlem
alabilmek için ne yapmak
gerektiğinin anlaşılması
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Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Anahtar Kavramlar


Bilgisayar ağları



Siber güvenlik



Ağ saldırıları



Aktif saldırılar



Pasif saldırılar



Koklama



Parola Çalma



Ağ trafiği



Servis reddi
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GİRİŞ
Günümüzde, pek çok servis artık bilgisayar ağlarıyla ve internet üzerinden
sağlanmaktadır. Bu durum, çeşitli nedenlerle kişilere ya da kuruluşlara zarar vermek
isteyenlerin dikkatini bu yöne çekmektedir.
Bazen meraktan, bazen maddi ya da manevi zarar vermek isteğiyle, bilgisayarlara
yönelik çeşitli saldırılar gerçekleşmektedir. Ağ saldırıları günümüzün ciddi
sorunlarından birisidir. Buna karşı yapılması gerekenler vardır. Öncelikle bu konu
hakkında donanımlı personelin yetiştirilmesi, ardından ağların sürekli önlem alan ve
şüpheli etkinlikleri izleyen bir modda tutulması gerekir.

7.1

Bilgisayar Ağlarında Güvenliğin Anlamı

Bilgisayar ağları pek çok potansiyel tehlikenin tehdidi altında olabilir. Bunlar fiziksel
olan kasırgadan, yazılım olan virüse dek uzanır.
Günümüzde, bilgisayarlarda sık sık çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşılaşılmaktadır.
Bunlardan belki de en önemlileri, kişisel güvenliğin, kimlik bilgilerinin ve mahremiyetin
korunmasıdır. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler, yavaş yavaş
geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin kullandığı araçlar PKI (Public Key Infrastructure) ve SSL
(Secure Socket Layer gibi haberleşme protokolleridir.

7.2

Güvenliği Sağlamak İçin İzlenmesi Gereken Yol

Bilgisayar ağları giderek daha fazla birbirine bağlı ve bağımlı hale gelmektedir.
Kullanılan protokollerin sağladığı güvenlik ise kısıtlıdır.
Ağlara yapılan saldırıların başarılı olmasının ardında, ağın zayıf olduğu yönler hakkında
fazla düşünülmemesi, güvenliği sağlamak için kullanılan sistemlerin ve programların tekrar
tekrar test edilip sorgulanmayışı gibi işi hafife alma alışkanlıkları gösterilebilir.

Şekil 20. Bilgisayar ağı [28].

141

Pek çok kurum, güvenlik konusunda ancak saldırı olduğunda harekete geçerek, reaktif
yaklaşım benimsemektedir. Yeni bir virüs, ya da yeni bir saldırı şekli ortaya çıkınca, buna
ilişkin hazırlık yapmak ve önlem almak, yeterli görülmektedir. Ancak, yeni bir saldırı türünün
ortaya çıkmasıyla, zarar vermeye başlaması arasındaki zaman aralığı giderek daralmakta ve
reaktif güvenlik işe yaramamaktadır. Saldırıya cevaben reaksiyon verildiğinde, hasar çoktan
meydana gelmiş olmaktadır.
Oysa, reaktif yaklaşım yerine proaktif yaklaşım benimsenmelidir. Proaktif yaklaşımda,
sistemin zayıf noktalarının tespit edilip, saldırı tehdidi henüz ortada yokken, güçlendirmeye
yönelmek vardır.

7.3

Saldırıların Genel Özellikleri

Saldırılar:



Hızla büyümektedir.
Giderek daha karmaşık bir yapıya erişmektedir.

Eskiden saldırganların hedefi, bir siteyi erişim dışı bırakıp adlarını duyurmak iken,
günümüzde daha çok organize suçlular, teröristler, ulus devletler ve casusluk peşindeki
saldırganların, saldırıları gerçekleştirdiği görülmektedir. Amaç, daha çok maddi kazanç ve suça
yönelik hareketlerle güç sahibi olmaktır. Saldırılarda zaman zaman rakip organizasyonun
yaptıklarını, yapabileceklerini ve sahip olduğu kaynakları inceleme isteği de rol oynamaktadır.
Siber savunma konusundaki çalışmalar yeterli değildir. Saldırıların yapısı giderek
değişmektedir. Yeni saldırılar için yeni savunma mantığına ihtiyaç duyulmaktadır. Saldırılar
artık daha çok uygulamalara ve altyapıya yönelmektedir. Bunun amacı hem saldırılan
sistemdeki bilgiye erişmek, hem de saldırılan sistemi ele geçirdikten sonra onu kullanarak yeni
saldırıları gerçekleştirmektir.
İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, önceden hayal bile edilemeyecek
çeşitlilikte yeni iş alanları açılmıştır. Ancak internet etkinliklerinin çoğalması ve karlılığın
artması, giderek değerli bilgilerin internet ortamına taşınması, kötü niyetli kişilerin ilgisini daha
fazla çekmesine neden olmuştur. Güvenlik önlemlerinin alınmamasıyla, ya da önlemlerin,
saldırıların gerisinde kalmasıyla, saldırganlar başarılı olmaktadır.
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Şekil 21. Siber saldırılar günden güne hızla artmaktadır [29].

Günümüzde saldırganlar, pek çok sisteme rahatça saldırabilmekte ve yakalanmamayı
başarabilmektedir. Ayrıca saldırıların içeriğinde yalnızca o an için yarar sağlamak değil,
ilerleyen zamanda, diğer saldırganların da istedikleri şekilde ve zamanda saldırılan sistemi
istismar edebilmesi için kodlar yerleştirme eylemi de bulunmaktadır. Bu sayede, çok az
deneyime sahip birisi bile saldırı gerçekleştirebilmektedir.
Saldırganlar, saldırıyı gerçekleştirdikleri kodlarını internet ortamında diğer
saldırganlarla paylaşmaktayken, siber güvenlikten sorumlu uzmanlar, kendi yazılımlarını
benzer tehditlere karşı, ya da benzer sistemlerde kullanmak üzere paylaşmamaktadır. Bu
nedenle saldırılar giderek yaygınlaşırken, ağın korunması giderek güçleşmektedir. Kimi
durumlarda bir sitenin ele geçirildiğinin anlaşılması bile haftaları almaktadır.
Organizasyonların büyük çoğunluğu, ağ güvenlik ihlallerini dışarıya açıklamaz. Bunun
nedenlerinden birincisi, ünlerini tehlikeye atmamaksa, ikincisi de durumun farkında
olmamaktır. Saldırgan, servisi aksatmadan, sistemden istediği bilgiyi aldığı zaman, şirketin
bunu fark etmesi olasılığı çok düşüktür.

7.4

Günümüzde Ağ Güvenliği

Saldırıları engellemek için sürekli tetikte ve izleme durumunda olmak gerekmektedir.
İdeal olanı, saldırıyı gerçekleşmeden önlemektir. Saldırıyı gözden kaçırmak, büyük bir
zafiyettir.
İnternete bağlı bir organizasyon, her saldırıyı engelleyemeyecektir. Saldırganın başarılı
olduğu durumlarda, saldırı gerçekleştiğinin farkına en kısa sürede varılmalıdır. Saldırıyı tespit
etme, iyi bir güvenlik anlamına gelir ancak organizasyonlarda iyi güvenliğe pek sık rastlanmaz.
Bunun nedeni, her an değişen bir hedefin tespitinin söz konusu olmasıdır. Pek çok
organizasyon, güvenlik duvarı (firewall) kurduğunda sorunu hallettiğini düşünüp, böyle bir
sorun olduğunu bile unutur. Halbuki, bu belki de hiçbir güvenlik önlemi alınmamasından bile
kötü bir tutumdur. Güvenlik ihlalleri, güvenlik duvarının varlığında da sürer.
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Güvenliğe yatırım yapmak, pek çok organizasyon için sonuçlarını görmediği bir
hizmete yatırım yapmak gibidir. Örneğin yeni sunuculara yapılan yatırım, kendisini ağın hızının
artışı şeklinde gösterir. Ancak iyi korunan bir ağın, iyi korunuyor olması, gözle görülen, etkisi
hissedilen bir şey değildir. Bir sistemin iyi korunmaması, sonuçları görülebilen bir durumdur.
Bir organizasyonun güvenlik ihlalini fark etmemesi, o organizasyonun güvenliğinin ihlal
edilmediği anlamına gelmez.

Şekil 22. Siber güvenlik [30].

Organizasyonlar sadece güvenliğe yatırım yapmakla kalmamalı, aynı zamanda kurum
içi eğitimlerle bu konudaki farkındalığı arttırmalıdır.
Bir organizasyonun sitesine yönelik saldırının fark edilmemesi, sadece o organizasyonu
tehlikeye sokmaz. Siteyi ele geçiren saldırganların, ele geçirdikleri siteyi kullanarak,
saldırdıkları diğer organizasyonları da ilgilendirir. Bu nedenle, bir sitesinin güvenliği, başka
sitelerin güvenliğine bağlı olan, birbirine fazlasıyla bağımlı günümüz ağ dünyasında, belki de
hiçbir zaman tam bir ağ güvenliği sağlanamaz. Güvenlik tehdidi artık hem büyük, hem de küçük
kuruluşlar için söz konusudur. Çünkü elde edilen kazanç sadece maddi değildir ve firmanın
büyüklüğüyle orantılı değildir.

7.5

Siber Saldırılarda İnternetin Yapısının Sağladığı Kolaylıklar

Siber saldırganlar, saldıracakları bilgisayar kendilerine fiziksel olarak çok yakın olsa
bile, saldırılarını özellikle başka ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinden yapmayı tercih edebilirler.
Bunun nedeni, uluslar arası suçlarda, saldırganların yakalanmasının daha zor oluşu ve izlerin
takip edilebilmesi için ülkeler arası sıkı bir koordinasyona ihtiyaç duyulmasıdır. Bu nedenle,
bu tür saldırıları, özellikle suçluların yakalanması konusunda işbirliği halinde olmayan ülkeler
üzerinden gerçekleştirdiklerinde, çoğunlukla cezasız kalmaktadırlar.
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7.6

Siber Saldırı Türleri

Ağlara yönelik saldırılar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Ağ
Saldırıları

Aktif
Saldırılar

Pasif
Saldırılar

Şekil 23. Ağlara yönelik saldırı tipleri.

Aktif saldırıların kökeninde saldırganların peşinde oldukları bilgiye erişme gayretleri
vardır. Siteye girmek için yaptıkları, eğer etkinliklerini gözleyen bir sistem varsa, fark edilir.
Ancak neye bakılacağı bilinmiyorsa, saldırganlar, fark edilmeden saldırıyı gerçekleştirebilirler.
Pasif saldırılar ise, daha çok bilgi edinme amacını güder. Çoğu girişim, hem aktif, hem
de pasif saldırı biçimindedir. Bunlardan aktif saldırılar, sezmesi daha kolay olan saldırılardır,
ancak çoğu fark bile edilmez. Pasif saldırılar ise daha zor fark edilirler. Bu nedenle pasif
saldırıyı tespit etme olasılığı, neredeyse sıfırdır.
7.6.1

Aktif Saldırılar

Pek çok durumda, saldırganlar önce aktif saldırıya yönelirler. Böylece istedikleri ağ
konumuna erişmeleri mümkün olur. Ardından pasif saldırıyla, peşinde oldukları bilgiye
erişirler. Örneğin saldırgan, saldırdığı organizasyonun sunucusuna girerek, çalışanların ağ
parolalarını ele geçirebilir.
En önemli aktif saldırılar servis reddi tipindedir ve sisteme girmek biçimindedir. Servis
reddi (Denial of Service, DoS), sistemin normal kullanıcılarına hizmet vermeyi reddetmesidir.
Bu durum, kullanıcıların özel bir web sitesine girmelerini engellemekten, ağa girişlerini
sağlayan kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakmaya dek uzanır. İnternet bağlantısı olan her ağ,
servis reddi türündeki saldırılara açıktır. Bu tür saldırıyı gerçekleştirmek için gerekli olan
araçlara erişim kolaydır ve bu tür programları çalıştırabilmek zor değildir.
Saldırganın zarar vermek ya da bilgi elde etmek için bir siteye girmesinin nedeni, siteyi
kendi ihtiyaçları için, ya da başka sitelere saldırmak için kullanması olabilir. Saldırı için
kullanılan kimi programlar, çok fazla kaynağa ihtiyaç duyar. Bu durumda ele geçirilen sitelerin
kaynaklarını kullanmak söz konusu olur. Aynı zamanda, saldırgan, A sitesini kullanarak B
sitesine saldırırsa ve kendi izlerini silmeyi başarabilmişse, saldırganın A sitesi olduğu
zannedilir.
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Aktif
Saldırılar

Servis
Reddi

Siteye
Girilmesi

İstihbarat
Toplama

Kaynak
Kullanımı

Aldatma

Şekil 24. Aktif saldırıların türleri.

7.6.2

Pasif Saldırılar

Pasif saldırılar, fazla zararlı gözükmeseler de, saldırgana, sonuçları bakımından, çok
daha fazla yarar sağlayabilir. Gelecekte pek çok siteye saldırı imkanı sağlayabilir.
Pasif saldırıların en çok tercih edilenlerinden birisi, koklama adıyla anılmaktadır.
Koklama, ağın bir segmentinde durup, ağ trafiğini izlemek ve kaydetmek anlamına gelir. Bazı
durumlarda, bu şekilde çok az bilgi elde edilir. Ancak, eğer saldırgan ne aradığını iyi biliyorsa,
bilgiye çok kolaylıkla erişebilir. Bu konuda iyi bir örnek, parola çalmaktır. Şifrelenmiş
parolaları ağ trafiğinden çekmek amacıyla yazılmış programlar vardır. Parola kırıcı
programlarla, parolanın kendisi de kırılır. Özellikle bir kurumda işe başlama saati civarında
başlatılan bu çalışma, kısa sürede çok miktarda parolanın ele geçirilmesini sağlayabilir.
Pasif saldırıların bir çeşidi de bilgi edinmedir. Bu esnada birinin aktif saldırı yapmasına
yardımcı olacak bilgi edinilir.

Pasif
Saldırılar

Koklama

Parola
Çalma

Ağ
Trafiği
Yaratma
Şekil 25. Pasif saldırıların türleri.
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Hassas
Bilgiye
Erişme

Bilgi
Edinme

7.7

Genel Güvenlik Prensipleri

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, organizasyonların bilgisayar ağlarına
yaklaşımında hızla değişime gidilmesi gerekir. Eğer ağ güvenliği için gereken önlemler, ağı
kurarken alınmazsa, sonradan telafi edilemeyecek sonuçlarla karşılaşılır. Güvenlik ihlalinden
sonra güvenlik önlemi almaya çalışmak, ev soyulduktan sonra hırsız alarmı taktırmaya benzer.
Güvenli bir ağın, aşağıdakileri başarması gerekir:




Saldırganların en az direnç gösteren yoldan ilerlemesinin önünü kesmelidir.
Hem saldırılara karşı önlem alabilmeli, hem de saldırı varsa, saldırıyı tespit
etmelidir.
Savunmayı güçlü ve sağlam tutmalıdır.

Bir organizasyona saldırı düzenlendiğinde, saldırgan her zaman en az direnç göreceği
yolu izlemeyi tercih eder. Bu nedenle, güvenliği planlaması ve sağlaması gerekenlerin, ağın
zayıf bağlantılarını tespit etmesi ve bunları güçlendirmesi gerekir. Zayıf bağlantılar
güçlendirildikçe, diğer bağlantılar arasında zayıf kalanlar ön plana çıkmaya başlayacaktır.
Güçlendirme sırası onlara geleceğinden, güvenlikle ilgili çalışmalar, mutlaka süreklilik arz
etmesi gereken çabalardır.
Pek çok organizasyonda güvenlik çalışmaları önlem almayla sınırlı kalır. Örneğin,
güvenlik duvarının kurulmasıyla, sorunun hallolduğu düşünülür. Oysa ki, sorunun farklı
bileşenleri vardır. Hiçbir güvenlik duvarı, bütün saldırıları engelleyecek güçte değildir. Mutlaka
güvenlik ihlali olacaktır. İşe güvenlik duvarıyla başlamak mantıklıdır. Buna









İzinsiz giriş tespiti,
Çoklu güvenlik duvarları
Aktif denetim
Güvenli arama
Sanal özel ağlar
Şifreleme
Güçlü parolalar
Erişim denetim listeleri

gibi ek güvenlik önlemleri eklenince, daha güvenli bir ağ kavramına yaklaşılacaktır.
Yukarıda sayılanlardan bir tanesi başarısız olsa da, çoklu mekanizmanın diğer bileşenleri
devrede olacaktır. Bu tür çoklu mekanizmalarla bir siteyi korumaya derinliğine savunma adı
verilmektedir. Bu konu bir sonraki bölümde detaylı olarak açıklanacaktır.
Organizasyonların ağ güvenliğinin sağlanmasında, alınan önlemlerin bağımsız
uzmanlara test ettirilmesi, giderek daha sık başvurulan bir yönteme dönüşmektedir. Bu
uzmanlar,
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Sistemi ve ağı test etmekte,
Ağa deneme saldırıları düzenlemekte,
Ağın mimarisini incelemekte
Güvenliğin arttırılmasıyla ilgili önerilerini sunmaktadırlar.

Böylece, eksik olan güvenlik önlemlerini almak kolaylaşmaktadır.

Şekil 26. Ağlar üzerinden paylaşılan bilgi, çok büyük miktarlara ulaşmıştır [31].

Saldırılara karşı alınacak önlemler arasında










Ağa yönelebilecek tehditlerin analizi,
Yedeklemenin planlanmış ve uygulanmış olması,
Hassas bilgilerin işlemden geçirildikten sonra, tekrar kullanılamayacak ve
erişilemeyecek şekilde sistemden tamamen silinmesi,
Acil durum planının hazırlanması,
Bilgilerin silinmesi ihtimaline karşı, bilgi kurtarma planının önceden hazırlanıp,
test edilmiş olması ve test işleminin periyodik biçimde ve aksatmadan yapılması,
Güvenlik açıklarının periyodik denetimi,
Güvenlik yamalarının hemen uygulanması,
Çalışanların ağ güvenliği konusunda eğitilmesi,
Ağa giriş trafiğinin yanısıra, çıkış trafiğinin de denetlenmesi

yer almaktadır.
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7.8

Ağ Güvenliğinin Temel Prensipleri

Ağ güvenliği üç ana unsur etrafında temellenir. Bunlar:




Gizlilik,
Bütünlük,
Kullanılabilirliktir.

Gizlilik prensibi, hassas bilgilerin, yetkisi olmayan kişilerin eline geçmesini
engellemeye yöneliktir. Bilgilerin ifşası kasıtlı olabilir, ya da dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkar
ve kasıtlı değildir.
Bütünlük prensibinin üç amacı vardır:




Yetkisi olmayan kişilerin bilgiyi değiştirmesine engel olmak,
Yetkili kişilerin yanlışlıkla bilgiyi değiştirmelerine engel olmak,
İç ve dış tutarlılığın korunmasını sağlamak.

İç tutarlılık, veritabanındaki verinin tutarlılığıdır. Dış tutarlılık ise veritabanındaki
verinin dış dünyadaki veriyle tutarlılığıdır.
Kullanılabilirlik prensibi ise, yetkilendirilmiş kişilerin istedikleri anda ve kesintisiz
olarak sistemdeki bilgiye ve ağa erişiminin sağlanmasıdır.
Bunların dışında, aşağıdaki kavramlar da ağ güvenliği açısından önemlidir:





Kimlik tanıma,
Kimlik doğrulama,
Sorumluluk,
Yetkilendirme.

Kimlik tanıma, sisteme giriş için ifade edilen kimliğin sistem tarafından tanınmasıdır.
Kimlik doğrulama, kullanıcının belirttiği kimliğin doğru olup olmadığının, örneğin bir
parolayla doğrulanmasıdır.
Sorumluluk, kullanıcının sistem içindeki etkinliğinin bilgisini saklayarak, onu
bunlardan sorumlu tutabilmektir.
Yetkilendirme, bilgisayar kaynağına erişim konusunda kullanıcıya imtiyaz vermektir
[32].
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Uygulamalar
1) Geçmişteki büyük ağ saldırılarını araştırınız.
2) Ağ güvenliğine yönelik çalışmaların büyük şirketlerde nasıl yapıldığını ve
bunlarla ilgili uygulamaları araştırınız.
Uygulama Soruları
1) Bilgisayarınızda virüslere karşı nasıl önlemler alıyorsunuz? Açıklayınız.
2) Büyük bir organizasyonun bilgisayar ağı sizin yönetiminizde olsa, nelere dikkat
eder, nasıl koruma sağlardınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilgisayar ağlarında güvenliğin anlamı anlatıldı. Güvenliği sağlamak için ne yapılması
gerektiği anlatıldı. Reaktif ve proaktif yaklaşımlar karşılaştırıldı. Saldırıların genel
özelliklerinden bahsedildi. Günümüz saldırganlarının özellikleri anlatıldı. Ağ güvenliğine
yatırım yapmanın önemine değinildi. Siber saldırı türleri detaylı olarak anlatıldı. Gelecek
bölümde anlatılacak siber güvenlik kavramları için hazırlık yapıldı.
Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

Bilgisayar ağlarına yönelik saldırıların nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Bir siteyi erişim dışı bırakmak
Casusluk yapmak
Maddi kazanç sağlamak
Rakip organizasyonun ne yaptığını incelemek
Bilgisayardan nefret etmek

2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Günümüzde ağlara saldıranlar, yakalanmamayı başarabilmektedir.
b. Siber güvenlikten sorumlu uzmanlar, kendi yazılımlarını başkaları da
kullanabilsin diye internet üzerinden paylaşır.
c. Organizasyonlar, genelde ağ güvenlik ihlallerini açıklamaz.
d. İnternete bağlı bir organizasyon, her ağ saldırısını engelleyemez.
e. Güvenlik duvarı (firewall) güvenlik ihlallerini engellemeye yetmeyebilir.
3) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağ saldırılarında pasif saldırılar sınıfına
girmez?
a. Koklama
b. Parola çalma
c. Ağ trafiğini sıfırlama
d. Hassas bilgiye erişme
e. Bilgi edinme
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4) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarına yönelik saldırılara karşı alınabilecek
önlemlerden değildir?
a. Hava durumunun dikkatle izlenmesi
b. Güvenlik yamalarının hemen uygulanması
c. Bilgi kurtarma planının önceden hazırlanması
d. Çalışanların ağ güvenliği konusunda eğitilmesi
e. Ağ çıkış trafiğinin denetlenmesi
5) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarına yönelik saldırılara karşı alınabilecek
önlemlerden değildir?
a. Ağa yönelebilecek tehditlerin analizi
b. Hassas bilgilerin tekrar kullanılamayacak şekilde silinmesi
c. Acil durum planının hazırlanması
d. Potansiyel saldırganların evine baskın düzenlenmesi
e. Güvenlik açıklarının periyordik denetimi
6) Saldırı olmadan da bilgisayar güvenliğini sağlamaya çalışmak, reaktif
yaklaşımdır.
Doğru / Yanlış
7) Siber saldırganlar, saldırılarını her zaman kendi bilgisayarları üzerinden
yaparlar?
Doğru / Yanlış
8) Kimlik tanıma, kullanıcıyı bir parolayla tanımak anlamına gelir.
Doğru / Yanlış
9) Bilgisayar ağlarında yetkilendirme, bilgisayar kaynağına erişim konusunda
kullanıcıya imtiyaz vermektir.
Doğru / Yanlış
10) Bilgisayar ağlarında bilgi kurtarma planı, bilgilerin silinmesi ihtimaline karşı
hazırlanır.
Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-E, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-Yanlış, 7-Yanlış, 8-Yanlış, 9-Doğru, 10-Doğru
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8. SİBER GÜVENLİK-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8 Siber Güvenlik-II
8.1 Derinliğine Savunma
8.1.1 İnsan
8.1.2 Teknoloji
8.1.3 Operasyonlar
8.2 Derinliğine Savunmanın Koruma Hedefleri
8.2.1 Pasif Saldırılar
8.2.2 Aktif Saldırılar
8.2.3 Yaklaşma
8.2.4 İçeriden
8.2.5 Dağıtım
8.3 Şeylerin İnterneti Kavramında Güvenlik
8.4 Şeylerin İnterneti'nde Ağ Güvenlik Mimarisi
8.5 Şeylerin İnterneti'nde Güvenlik Sorunları ve Gereksinimleri
8.5.1 Algı Katmanı
8.5.2 Ağ Katmanı
8.5.3 Destek Katmanı
8.5.4 Uygulama Katmanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Derinliğine Savunma deyince ne anlaşılmaktadır?
2) Şeylerin İnterneti'nden ne gibi beklentilerimiz olabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Derinliğine Savunma

Derinliğine Savunma kavramının
ve nasıl mümkün olduğunun
anlaşılması

Ders notunu okuyarak, bu konuda
internet araştırması yaparak

Şeylerin İnterneti

Günümüzde ve gelecekte Şeylerin
İnterneti ile nelerin mümkün
olduğununun ve olacağının
anlaşılması, ortaya çıkan güvenlik
sorunlarının incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu konuda
internet araştırması yaparak
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Anahtar Kavramlar


Derinliğine Savunma



Pasif Saldırı



Aktif saldırı



İçeriden saldırı



Yaklaşma saldırısı



Dağıtım saldırısı



Gürbüzlük



Katmanlı savunma



İzinsiz giriş tespit sistemleri



Şeylerin İnterneti



Siber ulaşım sistemleri



Siber fizik sistemleri



Algı katmanı



Ağ katmanı



Destek katmanı



Uygulama katmanı

155

GİRİŞ
Kritik bilişim sistemlerine yönelik saldırılar, çok fazla sayıda insanın hayatını
etkileyecek ve hatta hayatı felce uğratacak sonuçlar doğurabilir. Sağlık, ulaşım, güvenlik,
eğitim gibi temel altyapıların da artık ağlar üzerinden yürütüldüğü düşünülürse, verilebilecek
zararın boyutları anlaşılmaktadır.
Sonuçları bakımından büyük tehditler söz konusuysa, savunma hazırlığının da ona göre
yapılması gerekmektedir. Derinliğine Savunma, burada devreye girmektedir.
Şeylerin İnterneti kavramı, gündelik hayatımıza yavaş yavaş yerleşmektedir. Her şeyi
basit bir yolla, bilgisayar üzerinden kontrol edebilmeye dayalı ve hayatı kolaylaştıracak bu
sistem, gelecekte hızla yaygınlaşacaktır. Ancak ağ üzerinden gerçekleştirilen her uygulama
gibi, saldırılara açıktır ve bunun üzerinde düşünülmesi, olası saldırılara karşı önlemler alınması
gerekmektedir.

8.1 Derinliğine Savunma
Derinliğine Savunma, kritik bilişim sistemleri için katmanlı koruma sistemidir.
Aşağıdaki alanları içerir:
 Ağı ve altyapıyı savunmak
 Bölgenin sınırlarını savunmak
 Bilgisayar ortamını savunmak
 Altyapıyı desteklemek
Derinliğine Savunma, üç kritik eleman üzerine inşa edilmiştir. Bunlar:
1. İnsan
2. Teknoloji
3. Operasyonlar ya da süreçlerdir.
8.1.1

İnsan

Bir organizasyonda bilgi güvenliğini etkin bir şekilde sağlayabilmek için, yönetimin bu
konuya büyük bir ciddiyetle eğilmesi gerekir. Bunun göstergesi ise aşağıdaki konulara verilen
önemdir:
 Bilgi güvenliği politikalarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi
 Rollerin ve sorumlulukların atanması
 Kritik rol üstlenecek personelin eğitilmesi
 Kişisel sorumluluğun arttırılması
 Kaynak aktarımı
 Fiziksel güvenlik kontrollerinin inşası
 Personel güvenlik kontrollerinin inşası
 Yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlere uygulanacak cezaların
belirlenmesi.
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8.1.2

Teknoloji

Organizasyon tarafından ihtiyaç duyulan bilgi koruma hizmetini sağlamak için uygun
teknolojinin satın alınıp hizmete girmesini sağlamak lazımdır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki
politikaların benimsenmesi ve süreçlerin tamamlanması gerekmektedir:
 Güvenlik politikası
 Sistem düzeyinde bilgi koruma mimarisi
 Sistem düzeyinde bilgi koruma standartları
 Bilgi koruma prensipleri
 Gerek duyulan bilgi koruma ürünleri için şartname kriterleri
 Gerekli ve güvenilir ürünlerin satın alınması
 Yapılandırma önerileri
 Bütünleşik sistemler için risk analiz süreçleri
8.1.3

Operasyonlar

Operasyonlar, organizasyonun güvenliğini her an verimli biçimde sağlayabilecek
etkinlikleri, unsurları ve süreçleri kapsar. Bu etkinlikler ve unsurlar, aşağıdaki gibidir:
 Güncel ve etkili güvenlik politikası
 Bilgi güvenliği politikasının güçlendirilmesi
 Sertifikalandırma ve akreditasyon
 Bilgi güvenliği vizyonu
 Anahtar yönetim servisleri
 Hazırlık değerlendirmeleri
 Altyapının korunması
 Sistem güvenlik değerlendirmelerinin yapılması
 Tehditleri gözleme ve onlara karşı tavır geliştirme
 Saldırı algılama, uyarma ve yanıt verme
 Kurtarma ve yeniden işler hale getirme.

8.2

Derinliğine Savunmanın Koruma Hedefleri
Derinliğine Savunma stratejisi aşağıdaki türden saldırılara karşı korumayı hedefler:
 Pasif
 Aktif
 Yaklaşma
 İçeriden
 Dağıtım
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8.2.1

Pasif Saldırılar

Pasif saldırılar trafik analizi, korunmayan iletişimin izlenmesi, zayıf şekilde şifrelenmiş
trafiğin şifresinin çözülmesi, parola ya da onun gibi bir doğrulama bilgisinin ele geçirilmesi
şeklindedir.

Şekil 27. Ağ saldırıları günümüzde en büyük sorunlardan birisidir [33].

Ağ faaliyetinin pasif olarak yakalanması, saldırgana o esnadaki eylemlerin belirti ve
uyarılarını sağlayabilir. Pasif saldırı, saldırgana, kullanıcının bilgisi dışında bilgi ya da veri
dosyası aktarımını sağlayabilir. Bunun örnekleri arasında kredi kartı numarası, ya da tıbbi
bilgileri içeren dosyaların ele geçirilmesi de yer alır.
8.2.2

Aktif Saldırılar

Aktif saldırılar, koruma tedbirlerini kırmak ya da atlatmak, zararlı programları sisteme
yüklemek, bilgiyi çalmak ya da değiştirmek gibi çabaları kapsar. Bu tür saldırılar
 Ağ omurgasına girip program yerleştirmeye
 İletilmekte olan bilgiyi almaya
 Bir bölgeye elektronik olarak girmeye
 Bir bölgeye saldırmak için, uzaktaki yetkilendirilmiş kullanıcıya saldırmaya
yönelebilir.
Aktif saldırılar sonuçta
 Veri dosyalarının ifşasına ya da dolaşıma çıkmasına
 Servis reddine
 Verinin değiştirilmesine yol açabilir.
8.2.3

Yaklaşma

Yaklaşma saldırıları, bireylerin ağlara, sistemlere ya da bilgisayar sistemlerine,
değişiklik yapmak, bilgi almak ya da erişimi engellemek amacıyla fiziksel yakınlık
sağlamalarını kapsar. Yakınlık, izinsiz giriş ya da açık erişim sayesinde başarıya ulaşabilir.
8.2.4

İçeriden

İçeriden yapılan saldırılar kötü niyetli saldırılar olabilir, ya da kötü niyet içermeyen
saldırılar olabilir. Kötü niyetli içeriden saldırılarda, özellikle trafiği dinleme, bilgi çalma ya da
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bilgiye zarar verme söz konusudur. Kötü niyetli olmayan saldırılar dikkatsizlikten,
bilgisizlikten ya da işleri çabuk halletmek için güvenlik önlemlerini özellikle atlatmaktan
kaynaklanır.
8.2.5

Dağıtım

Dağıtım saldırıları donanım ya da yazılımın kötü niyetle değiştirilmesini içerir.
Fabrikada ya da dağıtım sırasında gerçekleşir. Bu tür saldırılar, bir ürüne zararlı kod
yerleştirmek anlamına gelir. İleri bir tarihte sistemin bir fonksiyonuna ya da bilgiye yetkisiz
giriş sağlayabilecek bir arka kapı açmak amacını güder.
Bu tür saldırılara karşı savunma yapabilmek için derinliğine savunma stratejisi
aşağıdaki gibi kurulur:
a) Birden fazla yerden savunma: İç ve dış tehditlere karşı korumayı sağlamak
için bilgi koruma mekanizmaları birden fazla yere yerleştirilir.
b) Katmanlı savunma: Çoklu bilgi koruma ve algılama mekanizması kurarak,
kötü niyetli kişilerin ya da tehditlerin çoklu engelle karşılaşmadan kritik bilgiye
ulaşması engellenir.
c) Güvenlik gürbüzlüğü: Korunması gereken bilgi sistem bileşeninin değerine ve
beklenen tehdide bağlı olarak bilgi güvenliği sağlayan bileşenlerin gürbüzlük
tahminidir. Gürbüzlük bilgi güvenliği bileşeninin gücüne ve güvenliğine göre
kararlaştırılır.
d) RKMI/PKI uygulaması: Gürbüz anahtar yönetim altyapısı (Robust Key
Management Infrastructure), açık anahtar altyapısı (Public Key Infrastructure)
uygulamasıyla koruma sağlanır.
e) İzinsiz giriş tespit sistemleri: İzinsiz girişleri tespit edecek, bilgi hesabı
yapacak, sonuçları kontrol edecek ve gerekirse tedbir alacak izinsiz giriş tespit
mekanizmalarının yerleştirilmesi ile koruma sağlanır.

Şekil 28. Siber saldırılar, internet üzerinde bulunabilen basit kodlarla gerçekleştirilebilmektedir [34].

Derinliğine Savunma yaklaşımı çok miktarda kaynağa ihtiyaç duyabilir. Daha
ekonomik bir çözüm sağlamak için;
 Bilgi güvenliği kararları risk analizine ve organizasyonun işletim amaçlarına
dayanarak verilmelidir.
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Derinliğine savunmanın üç yönünden de (insan, teknoloji, operasyonlar)
yararlanılmalıdır. İnsanları eğitmeden, ya da işletim prosedürlerini
tamamlamadan teknik hazırlıkların yararı olmayacaktır.
Eğitim, pratik deneyim ve farkındalığı içeren, geniş kapsamlı bir program
hazırlanmalıdır.
Sistem
yöneticilerini,
konunun
eğitimini
almış
profesyonellerden oluşturmak gerekir.
Gereken ürünlerin satışta olanlarını satın alarak, satışta olmayanları ise
organizasyonun kendi içinde geliştirerek kullanma yoluna gitmelidir.
Bilgi sisteminin altyapısını pratik olarak değerlendirmek gerekir. Ağları
otomatik olarak tarayabilen teknolojik araçlar, güvenlik açığını saptamakta işe
yarar.
Yalnızca zarar vermeyi hedefleyenlerin ağdaki davranışlarını değil, aynı
zamanda dikkatsizlikten ve tedbirsizlikten kaynaklanan ağ davranış hatalarını da
gözlemlemek gerekir.
Tehditlere yönelik çoklu koruma sağlama yoluna gidilmelidir. Tek bir engel ya
da koruma tüm bilgi altyapısını korumaya yetmeyebilir.
Sistem donanımına erişimi olanların sadece güvenilir personelden seçilmesi
gerekir. Bunu güvenlik soruşturması yaparak anlamak mümkündür.
Koruma mekanizmasının tespit ettiği izinsiz girişleri yetkililere ve bu konuda
uzmanlaşmış analiz merkezlerine bildirmek gerekir [32].

8.3

Şeylerin İnterneti Kavramında Güvenlik

Şeylerin İnterneti, 2000'lerin başından günümüze, üzerinde sıkça durulan bir konu
olmuştur. Şeylerin İnterneti, kullanılan sistemlerin internet yoluyla birbirine bağlanması
anlamına gelmektedir. Bu şekilde cihazlara ve sistemlere uzaktan kumanda etmek mümkün
olmaktadır. Şeylerin İnterneti uygulamalarının giderek yaygınlaşacağı, bağımsız kaynaklarca
tahmin edilmektedir. 2020'ye gelindiğinde 50 milyardan fazla nesnenin Şeylerin İnterneti'ne
dahil olacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 29. Şeylerin İnterneti günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır [35].

Şeylerin İnterneti sistemi sayesinde uzaktaki sistemlerin merkezlerden kontrol edilmesi
mümkün olabilecektir. Örneğin meteorolojik gelişmeleri, çevre faaliyetlerini, enerji
sistemlerini, altyapıyı ve sağlıkla ilgili etkinlikleri izlemek ve acil müdahaleler gerektiğinde
yapmak mümkün olacaktır. Bunu sağlayabilmek için Şeylerin İnterneti sistemine dahil olan
nesnelerin uygun birer adresle sisteme tanıtılması gerekmektedir. Bunun için kullanılması
gereken protokoller günümüzde mevcuttur.
Şeylerin İnterneti uygulamalarının yaygınlaşması, algılayıcı ve eyleyicilerin, sistemi
kullanan nesnelerle bütünleşik hale getirilmesiyle mümkündür.
Şeylerin İnterneti, genelde aşağıdaki başlıklardan oluşur:
a) Algılama
b) Heterojen erişim
c) Bilgi işleme
d) Uygulamalar ve servisler
e) Güvenlik ve mahremiyet
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Şekil 30. Şeylerin İnterneti ile birlikte evlerin tasarımı değişecektir [36].

Şeylerin İnterneti, gelişimiyle hayatı önemli oranda değiştirmeye adaydır. Hızla
açılması düşünülen uygulama alanları arasında siber ulaşım sistemleri, siber fizik sistemleri ve
makineler arası haberleşme de yer almaktadır.
Güvenlik sorunlarının çokça gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir.
Gizlilik, doğrulama, verinin bozulmadan iletilmesi gibi konulara yönelik çalışmaların
çoğaltılması gerekmektedir.
Siber ulaşım sistemlerinde, araçlar birbirleriyle haberleşebilmekte, ya da insansız yol
alabilmektedir.
Siber fizik sistemlere, gömülü sistemler de dahildir. Bu sistemlerde, cihazları kontrol
eden elemanlar arasında etkileşim söz konusudur. Havacılık, kimyasal süreçler, inşaat
altyapıları, enerji, sağlık, üretim, ulaşım, eğlence ve tüketici elektroniği konusunda
uygulamaları vardır. Tipik uygulamalar algılayıcılara sahip, çevresiyle haberleşebilen otonom
sistemlerdir.
Makineler arası haberleşme ise, insanların müdahalesine gerek duymadan, bir ağla
birbirine bağlı makinelerin, aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kimi işleri
yapabilmelerini sağlar. Günümüzde özellikle uzaktan ölçümde kullanılmaktadır. Henüz bir
standardı bulunmamaktadır. Uygulamaya ve kullanılan cihazlara göre değişen tasarımlar
bulunmaktadır. Ancak, uygulamanın yaygınlaşmasıyla platform standardına gidileceği
görülmektedir.
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8.4

Şeylerin İnterneti'nde Ağ Güvenlik Mimarisi

Şeylerin İnterneti'ne ilişkin katmanlı ağ güvenlik yapısı aşağıdaki şekilde düzleştirilerek
gösterilmiştir.

Ağ Güvenlik Yönetimi

Uygulama Katmanı

Destek Katmanı

Ağ Katmanı

Algı Katmanı

İnternet
Bilgi servisi
Akıllı ulaşım
Çevre izleme

Bulut bilişimi
Akıllı bilişim

Mobil haberleşme ağı

RFID okuyucu

Uydu ağları

Algılayıcı

Ağ altyapısı

GPS

Haberleşme protokolleri

Şekil 31. Şeylerin İnterneti'nde ağ güvenlik mimarisi.

Şeylerin İnterneti'nde en temel katman, algı katmanıdır. Fiziksel ekipman ile bilgi
toplayan kısımdır. RFID okuyucu, algılayıcılar, GPS ve diğer bilgi toplama araçları buraya
dahildir. Algılayıcılar, fiziksel dünyayı algılayıp, sayısal dünyada temsil etmeye yarar.
İkinci katman ise, ağ katmanıdır. Bilginin algı katmanından alınıp, ön işlemden
geçirilmesi ve sınıflandırılmasından sorumludur. Bilgi iletimi çeşitli ağlarla yapılır; bunlara
internet, mobil haberleşme ağı, uydu ağları, kablosuz ağ dahildir. Ayrıca ağ altyapısı ve
haberleşme protokolleri, sistemler arasındaki bilgi alışverişinde önemli unsurlardır.
Üçüncü katman, destek katmanıdır. Uygulama katmanına destek olur. Uygulama
katmanıyla ağ katmanını birbirine bağlar.
Uygulama katmanı, en son katmandır. Kullanıcıların ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş
servisler sunar. Kullanıcılar, Şeylerin İnterneti'ne uygulama katmanı arayüzü ile erişirler. Bu
arayüzler arasında televizyon, kişisel bilgisayar, mobil cihazlar da bulunmaktadır.
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8.5

Şeylerin İnterneti'nde Güvenlik Sorunları ve
Gereksinimleri

Katmanların niteliğine göre karşılaşılan güvenlik sorunları ve gereksinimleri farklıdır.
8.5.1

Algı Katmanı

Bu katmanda bilgisayar ve saklama olanakları kısıtlıdır. Bu nedenle, gelişmiş frekans
dönüşümleri ve şifreleme metotları burada kullanılamaz. Güvenlik koruma sistemi kurmak
zordur. Dışarıdan gelen saldırılar yüzünden sorunlar yaşanabilir. Algılayıcı verisinin
bütünlüğünün korunması, kimlik doğrulama ve mahremiyet, bu katmanda çözülmesi gereken
sorunlardır. Kimlik doğrulama yardımıyla izinsiz erişim engellenebilir. Düğümler arasında
iletilen bilginin gizliliği korunmalıdır. Verinin şifrelenmesi şarttır. Güvenlik önlemleri
güçlendirildikçe, kaynak kullanımının artacağı görülmektedir. Bu sorunu çözmek için son
yıllarda giderek ilgi gören hafif şifreleme algoritmaları kullanılabilir. Bu algoritmalar, özellikle
kısıtlı bilgisayar kaynağı olan fakat güvenlik sorunuyla başa çıkılması gereken sistemler için
tasarlanmıştır.

Şekil 32. Şeylerin İnterneti, karmaşık bağlantı yapısına sahiptir [37].

Hafiflik, donanımda veya yazılımda olabilir. Eğer donanımda hafiflik söz konusu ise,
kullanılan mantık fonksiyonlarını gerçeklemeye yarayan mantık kapılarının azaltılması, güç
tüketiminin kısılarak daha hafif donanım kullanılması düşünülür.
Hafiflik yazılımda ise, kullanılan algoritmanın bir döngüsünü ne kadar zamanda
tamamladığı, ne kadar belleğe ihtiyaç duyduğu, programı saklamak için ne kadar yerin gerekli
olduğu gibi kriterler ön plandadır.
Hem donanımda, hem de yazılımda, aynı anda hafiflik elde etmek mümkün olmayabilir.
Bazen bunların arasında bir ödünleşim (tradeoff) gerekebilir.
Şeylerin İnterneti'ne dahil olan sistemler küçüldükçe, hafiflik daha da önem
kazanacaktır. Ultra hafif şifreleme metotları üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.
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Hafif şifreleme algoritmaları ve hafif şifreleme protokollerinin öneminin yanısıra
algılayıcı verisinin bütünlüğü ve doğrulanması, giderek daha fazla araştırılan konulara
dönüşmektedir.
8.5.2

Ağ Katmanı

Buradaki tehditler arasında, aradaki adam saldırısı (man-in-the-middle attack), sahte
kimlikle saldırı (counterfeit attack) gibileri, gereksiz e-postalar ve bilgisayar virüsleri, fazla
miktarda trafik yaratarak ağda tıkanıklık yaratma bulunmaktadır.
Aradaki adam saldırısı, birbirleriyle haberleşen sistemlerin arasına girip veri
yakalamaya dayalıdır. Elde edilen veri, istenirse değiştirilebilir.

Şekil 33. Şeylerin İnterneti, bağlı olan bütün aletlerin basit bir şekilde kontrolünü mümkün kılar [38].

Bu katmana yönelik saldırılardan sıkça rastlananı DDoS (Distributed Denial of Service),
yani dağıtık servis reddi, ülkemizde 14 Aralık 2015'te başlayan süreçte görülen saldırıdır. Bu
tür saldırılar üzerinde çalışılması gerekmektedir. Çok sayıda kaynaktan yönelen ve hedefi
etkisiz hale getirecek kadar aşırı trafik yaratan saldırılardır. Önceden virüs yollanmış
bilgisayarların uzaktan kontrol edilmesiyle, bilgisayarın asıl kullanıcısının bilgisi dışında,
saldırı için kullanılması söz konusudur. Bu tür saldırıların bazıları, milyonlarca bilgisayar
üzerinden yapılmaktadır. Saldırılar, niteliğine göre, aşırı miktarda bağlantı talebi gönderip,
sunucunun devre dışı kalmasına sebep olmak, ya da aşırı miktarda veri göndererek, hedefin
bant genişliğini tüketmek şeklinde olabilir.
Bazı saldırılar, bir ülkenin uluslar arası bağlantısını çökertecek kadar güçlü olabilir.
Atlas Saldırı Raporu'na göre tüm dünyadaki servis dışı zamanların üçte biri DDoS
saldırılarından kaynaklanmaktadır [39]. Trend Micro Research'e göre, günde 2,000'den fazla
DDoS saldırısı gerçekleşmektedir.
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8.5.3

Destek Katmanı

Bu katmanda veri işleme ve ağ davranışının 'akıllı' kararları verilir, ancak burada
'zararlı', yani kötü amaçla gönderilen, bilginin tanınma kapasitesi sınırlıdır. Uygulama
mimarisinin bulut bilişimi ve çoklu bilişim, güçlü şifreleme algoritmaları ve protokolleri, daha
güçlü güvenlik teknolojisi ve virüs temizleme programlarına ihtiyacı vardır.
8.5.4

Uygulama Katmanı

Bu katman, kullanılan uygulamaya göre farklı güvenlik ihtiyaçlarına sahip olabilir. Veri
paylaşımı bu katmanın güvenlik özelliği olduğundan verinin güvenliği, erişim kontrolü ve
bilginin ele geçirilmesi, çözülmesi gereken sorunlardır. Bu katmandaki güvenlik sorunlarının
çözülmesi, kimlik doğrulama ve kullanıcının mahremiyetinin korunması ile mümkündür.
Ayrıca kullanıcıların güvenlik konusundaki eğitimi sağlanmalı ve parola kullanımına önem
verilmelidir [40].

166

Uygulamalar
1) Derinliğine Savunma kavramının nasıl uygulandığını araştırınız.
2) Şeylerin İnterneti'ne dahil olmak üzere üretilen ticari ürünleri araştırınız.

Uygulama Soruları
1) Derinliğine Savunma kavramı sizce yeterli midir? Geliştirme olanakları varsa,
ne yönde geliştirilmelidir?
2) Şeylerin İnterneti'ni kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Derinliğine Savunma kavramının bileşenleri anlatıldı. Koruma hedefleri detaylandırıldı.
Şeylerin İnterneti tanıtıldı. Bu ortamda güvenlikle ilgili sorunların neler olacağı aktarıldı. Ağ
güvenlik mimarisi anlatıldı.
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1)
a.
b.
c.
d.
e.

Bölüm Soruları
Bilgisayar ağlarında Derinliğine Savunma ne anlama gelir?
Kritik bilişim sistemleri için katmanlı koruma sistemidir.
Sualtı robotlarıyla yapılan savunmadır.
Yeraltı robotlarıyla yapılan savunmadır.
İnsansız hava araçlarıyla yapılan savunmadır.
İnsansız deniz araçlarıyla yapılan savunmadır.

2) Aşağıdakilerden hangisi Derinliğine Savunmanın korunma sağlamaya çalıştığı
saldırılardan değildir?
a. Pasif
b. Aktif
c. İçeriden
d. Dışarıdan
e. Dağıtım
3)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi pasif ağ saldırılarının yöntemlerinden değildir?
Trafik analizi
Ağ omurgasına girip program yerleştirmek
Korunmayan iletişimin izlenmesi
Zayıf şekilde şifrelenmiş trafiğin şifresinin çözülmesi
Bir tür doğrulama bilgisinin ele geçirilmesi

4)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi siber ulaşım sistemlerini anlatır?
Gömülüdür.
Gömülü değildir.
Ağa bağlı değildir.
Araçlar insansız yol alabilir.
İnsanın binmesi tehlikelidir.

5)
a.
b.
c.
d.
e.

Şeylerin İnterneti hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Destek katmanına yönelik saldırılardan birisi sahte kimlik saldırısıdır.
Ağ katmanına yönelik saldırılardan birisi DDoS'tir.
Destek katmanı yalnızca destek içindir, burada karar verilmez.
Uygulama katmanında veri paylaşımı olmaz.
Ağ katmanında verinin şifrelenmesi gerekmez.

6) Bilgisayar ağları için derinliğine savunmada, tehditlere yönelik çoklu koruma
sağlanmalıdır.
Doğru / Yanlış

7) Şeylerin İnterneti, sistemlerin internet yoluyla birbirine bağlanmasıdır.
Doğru / Yanlış
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8) Aktif saldırılar, servis reddine yol açmaz.
Doğru / Yanlış
9) Ağlarda derinliğine savunma için birden fazla yerden savunma yararlıdır.
Doğru / Yanlış
10) Şeylerin İnterneti ile uzaktaki sistemler merkezden kontrol edilebilir.
Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-A, 2-D, 3-B, 4-D, 5-B, 6-Doğru, 7- Doğru, 8- Yanlış, 9-Doğru, 10- Doğru
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9. AMBULANS VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9 Ambulans ve Acil Sağlık Araçları
9.1 Hastane Öncesi Medikal Destek
9.2 Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliği'nin Ana Hatları
9.3 Ambulans Taşıtlarının Özellikleri
9.4 Ambulansta Bulunması Gereken Tıbbi Cihaz, Araç-Gereç ve Malzemeler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ambulans çeşitleri nelerdir?
2) Bir taşıtın ambulansa çevrilebilmesi için ne gibi özellikleri olmalıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ambulans ve Acil Sağlık Araçları
Yönetmeliği

Yönetmeliğin ana hatlarının
incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Ambulansların Teknolojik
Özellikleri

Ambulansların taşıması gereken
özelliklerin anlaşılması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Ambulans



Acil sağlık aracı



Acil yardım ambulansı



Hasta nakil ambulansı



Yoğun bakım ambulansı



Özel donanımlı ambulans



Hava ambulansı



Deniz ambulansı



Hasta nakil aracı
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GİRİŞ
Ambulanslar ve acil sağlık araçları, kaza geçiren ya da aniden rahatsızlanan kişilerin en
yakın sağlık kuruluşuna nakli veya ilk müdahale için ihtiyaç duyulan araçlardır. Sağlık
Bakanlığı tarafından özel bir yönetmelikle tarif edilmişler ve özellikleri belirtilmiştir. Bu
araçların bulundurması gerekenler bellidir ve hayat kurtarmaya yönelik detaylarla donatılmıştır.

9.1

Hastane Öncesi Medikal Destek

Yaralıların ya da hayatı çeşitli nedenlerle tehlikede olan kişilerin hastane öncesi medikal
destek almaları hayati bakımdan önem taşımaktadır. İlk müdahale, genelde ambulansla hastanın
bulunduğu yere ulaşan sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, gerek
personelin iyi yetiştirilmesi, gerekse ambulansın teknolojik açıdan birbirinden farklı
müdahaleleri gerçekleştirecek şekilde donatılmış olması bir zorunluluktur.
Acil müdahalede zaman son derece önemli olmaktadır. Bu nedenle, ambulanslarda
bulundurulan cihazların standartlaştırılmış olması gerekmektedir. Bu konuda çeşitli çalışmalar
yapılmıştır ve ülkelerin kendi ambulansları için standart yönetmelikleri bulunmaktadır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bir 'Ambulanslar ve Acil Sağlık
Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği' bulunmaktadır. Yönetmelik, Resmi Gazete'de
7 Aralık 2006'da yayınlanmıştır. Son değişiklik 20 Eylül 2013'te yine Resmi Gazete'de
yayınlanmıştır.

9.2

Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliği'nin Ana
Hatları

Yönetmeliğin 5. maddesi ambulanslar ve hasta nakil araçları ile ilgilidir. Burada
ambulanslar ulaşım şekline göre




Kara
Hava
Deniz

ambulansları olarak sınıflandırılmıştır.
Kara ambulansları ise kullanım amacına göre





Acil yardım ambulansı
Hasta nakil ambulansı
Yoğun bakım ambulansı
Özel donanımlı ambulans

olarak sınıflandırılmıştır.
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Bunlardan acil yardım ambulansı, her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans
içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe, tıbbi ve teknik
donanıma sahip araçtır.

Şekil 34. Acil yardım ambulansı [41].

Hasta nakil ambulansı, acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta ve yaralıların nakli
amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan, gerekli teknik ve tıbbi donanıma sahip
araçtır.

Şekil 35. Hasta nakil ambulansı [42].

Yoğun bakım ambulansı, hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve
tedavisine yönelik olarak tasarımlanan, bu konuda gerekli teknik ve tıbbi donanıma sahip
araçtır.
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Şekil 36. Yoğun bakım ve obez ambulansı [43].

Özel donanımlı ambulans, acil hasta ve yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardım
sağlamak amacıyla ve görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta ve yaralıların
yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre, özel olarak tasarlanmış ve gerekli personel ve ekipmanla
donanmış araçtır.

Şekil 37. Kış koşullarına göre hazırlanmış ambulans [44].

Hava ambulansları, hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı olarak kullanmak
üzere, ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni alınmış, gerekli tıbbi
donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.
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Şekil 38. Bursa'da beyin kanaması geçiren hastaya hava ambulansı ile yardım edilirken [45].

Deniz ambulansları, hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı olarak kullanmak
üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan çalışma izni almış, gerekli tıbbi
donanıma sahip deniz araçlarıdır.

Şekil 39. Deniz ambulansı [46].

Hasta nakil araçlarında, en az bir sağlık personeli bulundurulması zorunludur. Bunun
dışında bulundurulması zorunlu olan asgari donanım:





Haberleşme cihazları (telsiz veya telefon)
Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler
Tansiyon aleti, portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal defibrilatör, temel
tıbbi malzeme çantası
Araç takip ve navigasyon sistemleri

şeklindedir.
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Şekil 40. Hasta nakil aracı [47].

Acil sağlık araçları ise yönetmeliğin 6. maddesi ile tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre
bu araçlar, olay yerinde teknik ve lojistik destek amaçlı kullanılır, organ nakli, mobil komuta
kontrol, mobil haberleşme, mobil sağlık aracı ve benzeri araçlar gibi hizmet görürler ancak
hasta taşıma amaçlı kullanılamazlar. Sahip olmaları gereken donanım






Işıklı ve sesli uyarı sistemi
Haberleşme cihazları (telsiz, telefon)
Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler
Aracın kullanım amacına uygun tıbbi ve teknik donanım
Araç takip ve navigasyon sistemleri

şeklindedir.

9.3

Ambulans Taşıtlarının Özellikleri

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği ilgili yönetmeliğe göre,





Ambulans ruhsatı alacak araçların, beş yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.
Daha önce ruhsat alınmışsa ve araç beş yaşını geçmişse, iki yılda bir, muayene
sonucu uygunluk izni istenmektedir. Araç en fazla on beş yaşına dek hizmet
verebilir.
Araçların mono blok gövdeli panelvan veya hasta kabinli pick-up tipinde olması
gerekmektedir.
Hasta kabininin asgari boyutları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmalıdır.
Arazi tipi ya da özel donanımlı ambulanslarda orijinal dış ölçüler korunur.
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Şekil 41. Ambulansın içi [48].

Tablo 4. Ambulansların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ölçüleri.

Ölçüler
Genişlik
Uzunluk
Yükseklik











Hasta Nakil
Ambulansı
1,300 mm
2,000 mm
1,270 mm

Acil Yardım
Ambulansı
1,400 mm
2,400 mm
1,600 mm

Yoğun Bakım
Ambulansı
1,500 mm
3,000 mm
1,800 mm

Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olmalıdır.
Araçta araç telsizi ile el telsizi bulunmalı, ayrıca şoför mahalli ile hasta kabini
arasında haberleşmeyi sağlayacak dahili haberleşme sistemi bulunmalıdır.
Kabinde bulunan kapılar sedye girişine uygun olmalı, arka kapı en azından 90
derecelik açılabilmelidir. Hasta bölmesinde arka girişe ek olarak alternatif bir
çıkış kapısı olmalıdır.
Hasta kabininde en az iki perdelenmiş pencere olmalıdır.
Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri olmalıdır.
Sedyenin üst hizasında, tavanda, elle tutunma yeri bulunmalıdır.
Egzoz çıkışı, egzoz gazının içeriye girmeyeceği bir şekilde, kapılardan uzak bir
konumda olmalıdır.
Araçlar sarsıntısız bir şekilde hasta naklini sağlayacak şekilde, özel bir
süspansiyon sistemine sahip olmalıdır.
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9.4

Ambulansların tasarımı ve donanımında kullanılacak tüm elektrik aksamı, cihaz
ve malzemelerin montaj ve özellikleri TS-EN 1789 standardının son
versiyonuna uygun olmalıdır.
Her araçta asgari 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır.
Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat
çekici bulunmalıdır.

Ambulansta Bulunması Gereken Tıbbi Cihaz, Araç-Gereç ve
Malzemeler

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği yönetmelikte, ambulanslarda asgari olarak
bulundurulması gereken tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzemelerin nitelikleri ve miktarları
belirtilmiştir. Bunlar, aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Tablo 5. Ambulanslarda bulundurulması zorunlu tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzemeler.

Ambulans Tipine Göre Bulunması
Gereken Sayı

Adı

Hasta Nakil

Ana sedye
Kombinasyon sedye
Vakum sedye
Faraş sedye
Sırt Tahtası
Traksiyon atel seti
Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya
vakum atel seti
Boyunluk seti
KED kurtarma yeleği
Sabit oksijen tüpü ve prizi
Portatif oksijen tüpü
Transport ventilatör cihazı (erişkin ve
pediatrik, PEEP valfli)
Mekanik ventilatör cihazı
Sabit vakum aspiratörü
Portatif aspiratör*
Sabit tansiyon aleti (steteskoplu)
Portatif tansiyon aleti (steteskoplu)
Oksimetre*
Termometre
Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop,
rinoskop)
Serum askısı
Enjektör pompası
Defibrilatör (monitörlü)
Otomatik eksternal defibrilatör
Kalp monitörü*
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Acil Yardım

Yoğun Bakım

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
1
-

2
1
1
1

4
1
1
1

Canlandırma ünitesi
Isı izolasyonlu kap
Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal
kateterler (set)
Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)
Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası
Muhtelif ölçüde enjektör
Toraks drenaj kiti
Basınçlı infüzyon cihazı
Perikardiyal delme kiti
Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)
Harici kalp atışı düzenleyici özelliği olan
defibrilatör*
Acil doğum seti
Kan şekeri ölçüm cihazı
Kapnometri*
Yanık seti
Temel tıbbi malzeme çantası
Serum seti ve kelebek set ile intraketler
Personel görev kıyafeti (yansıtıcılı)
Cenaze torbası

1
1

1
1
1

1
1
2

1
1
10
-

1
1
10
-

2
2
15
1
1
1
1
1

1
1
5
2
2

1
1
1
1
5
3
2

1
1
1
1
1
10
3
2

(*) Diğer cihaz içinde bütünleşikse, ayrıca istenmez.

Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde hava ve deniz ambulanslarında bulunması
gerekenler de aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 6. Hava ve deniz ambulansı olarak kullanılan taşıtlarda bulundurulması zorunlu tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzemeler.

Adı
Ana sedye
Kombinasyon sedye
Scoop sedye
Vakum sedye
Monitörlü defibrilatör
Oksijen sistemi
Tıbbi aspiratör sistemi
Sedye oturma rayları ve emniyet kilitleri
Sağlık personel koltuğu
Puls oksimetre*
Volüm ayarlı infüzyon ve enjektör pompası
Boyunluk seti
Asgari 6 değişik parçalı şişme atel seti
Reanimasyon çantası
Traksiyon atel seti
Transport ventilatör cihazı

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
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IV Sıvı şişe / torba askıları
Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop, rinoskop)
Cenaze torbası
Yanık seti
Temel tıbbi malzeme çantası
Oksijen maskesi ve nazal kateterleri
Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)
Muhtelif boyda foley sonda ve idrar torbası (3 farklı boy)
Muhtelif ölçüde enjektör
Serum seti ve kelebek set
Portatif tansiyon aleti (steteskoplu)
Acil doğum seti
Canlandırma seti

1
1
2
1
1
1
1
1
10
5
1
1
1

(*) Diğer cihaz içinde bütünleşikse, ayrıca istenmez.

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre,
ambulanslarda bulundurulması zorunlu ilaç ve serumlar aşağıdaki tabloda verilmiştir [49]:

Tablo 7. Ambulanslarda bulundurulması zorunlu ilaç ve serumlar.

Ambulans Tipine Göre Bulunması
Gereken Sayı

Adı

Hasta Nakil

Adrenalin 1 mg
Aminocardol amp.
Lidokain %2 amp.
Atropin 0,5 mg
Antihistaminik amp
Beta bloker
Spazmolitik amp.
Calcium amp.
Citanest flk. (Pricoline)
Kortikosteroid amp.
Diazem amp.*
Diltiazem 25 mg amp.
Dopamin 40 amp.
Dormicum 5 mg amp.
Antiemetik amp.
Antiepileptik amp.*
Etil chloride sprey
Isoptin amp.
Jetocaine amp.
Lasix amp. (Furosemide)
Amiodaron amp.
Analjezik amp.*

5
1
1
5
2
1
1
1
5
2
1
1
5
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Acil Yardım

10
4
5
10
4
2
4
3
1
10
5
2
2
1
2
2
1
2
2
5
2
10

Yoğun Bakım

10
4
5
10
4
2
4
3
1
10
5
2
2
1
2
2
1
2
2
5
2
10

NaHCO3
Naloksan amp.
Nitroderm TTS 5 mg ve 10 mg
H2 bloker Amp.
Serum fizyolojik amp.
Inhaler veya nebul (Salbutamol)
Anestezik pomad
Antimikrobal pomad
Silverdin pomad
Asetil salistik asit tb.
Aktif kömür tüp
Isordil 5 mg tb.
Kaptoril 25 mg tb.
%20 Dextroz 500 cc
Isolyte 500 cc
Isolyte P 500 cc
Isolyte S 500 cc
Izotonik 500 cc
Mannitol 500 cc
Ringer laktat 500 cc
Magnezyum sülfat
Flumazenil
Paracetamol

5
2
5
1, 3
1
1
1
5
1
1
1
1
5
5
5
5
2
2
2
1
10

10
1
2
4
10
1, 6
2
2
2
10
2
1
1
3
5
5
5
5
2
5
5
2
10

10
1
2
4
10
1, 6
2
2
2
10
2
1
1
3
5
5
5
5
2
5
5
2
10

(*) Bu grup ilaçlar içinde kontrole tabi olanlar, suistimal riskine karşı ambulansta
görevli doktora zimmetlenir.
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Uygulamalar
1) Ambulansların çağrılmalarından sonra ortalama ne kadar sürede adrese
ulaştığını belirten istatistikleri (ülkelere göre) inceleyiniz.
2) Ambulansların içinde yer alan biyomedikal cihazların ne işe yaradığını
araştırınız.

Uygulama Soruları
1) Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliği'nin burada yer almayan unsurları
nelerdir?
2) Özel donanımlı ambulans örneklerini inceleyiniz. Ne tür hastaları taşımaya
yaradıklarını öğreniniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaralıların ya da hayatı bir şekilde tehlikede olanların acilen hastaneye yetiştirilmelerini
sağlayan ve aynı zamanda acil müdahale imkanı veren ambulanslar ve acil sağlık araçları
tanıtıldı; çeşitleri incelendi. Sağlık Bakanlığı'nın Ambulans ve Acil Sağlık Araçları
Yönetmeliği'nin ana hatları anlatıldı. Taşıtların özelliklerine değinildi. Ambulanslarda
bulunması gereken tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzemeler belirtildi.

Bölüm Soruları
1) Ambulanslar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. İlk müdahale, genelde ambulansla hastanın bulunduğu yere ulaşan sağlık
personeli tarafından gerçekleştirilir.
b. Ambulanslarda bulunan cihazların standartları vardır.
c. Sağlık Bakanlığı, 'Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri
Yönetmeliği' hazırlamıştır.
d. Ambulanslar, ulaşım şekline göre yer altı ve yer üstü ambulansları olarak
sınıflandırılmıştır.
e. Ambulanstaki personelin iyi yetiştirilmiş olması bir zorunluluktur.
2)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi kara ambulansı çeşidi değildir?
Acil ameliyat ambulansı
Acil yardım ambulansı
Hasta nakil ambulansı
Yoğun bakım ambulansı
Özel donanımlı ambulans
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3)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi acil sağlık aracını tarif eder?
Hasta taşıma amacıyla kullanılır.
Organ nakli için kullanılabilir.
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'ndan çalışma izni alınmalıdır.
Ulusal sivil havacılık yetkili biriminden izin alınmalıdır.
Hasta ve yaralılara acil tıbbi müdahale yapmak içindir.

4)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi ambulans taşıtlarının özelliği değildir?
Hasta kabininde ısıtma sistemi bulunmalıdır.
Hasta kabininde elektrikli ısıtıcı bulunmalıdır.
Hasta kabininde aydınlatma sistemi bulunmalıdır.
Sedyenin üst hizasında, tavanda, elle tutunma yeri bulunmalıdır.
Egzoz çıkışı, kapılardan uzakta olmalıdır.

5)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisinin ambulanslarda bulundurulması zorunludur?
2 litrelik yangın söndürücü
Işıldak
El feneri
Saç kurutma makinesi
Üçlü priz

6) Her ambulansta emniyet kemeri keseceği bulundurulması zorunludur.
Doğru / Yanlış
7) Ambulansların hastayı sarsmadan taşıyacak şekilde özel bir süspansiyon
sistemine sahip olması gerekir.
Doğru / Yanlış
8) Ambulansların uzunluklarının 5 ila 10 m arasında olması zorunludur.
Doğru / Yanlış
9) Her ambulansta, fazla yer kaplamaması için tek bir sedye bulunur.
Doğru / Yanlış
10) Ambulansta hasta kabininde havalandırma sistemi olması zorunludur.
Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-D, 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 6-Doğru, 7-Doğru, 8-Yanlış, 9-Yanlış, 10-Doğru
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10. AMBULANS VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARININ DONANIMI

185

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10 Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının Donanımı
10.1 Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının Rolü
10.2 Araçların GPS İle İzlenmesi
10.3 Sağlık Araçlarında Bulunması Gereken Tıbbi Cihazlar
10.3.1 Ventilatör
10.3.2 Aspiratör
10.3.3 Oksimetre
10.3.4 Defibrilatör
10.3.5 Otoskop
10.3.6 Oftalmoskop
10.3.7 Rinoskop
10.3.8 Basınçlı İnfüzyon Cihazı
10.3.9 Kapnometri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Araçlar uzaktan izlenebilir mi?
2) Sağlık araçlarında hangi tıbbi cihazların bulunması gereklidir? Neden?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ambulans ve Sağlık Araçlarının
GPS İle İzlenmesi

GPS'in özelliklerinin incelenmesi
ve acil durumda ne işe
yaradığının kavranması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Sağlık Araçlarında
Bulundurulması Gereken Tıbbi
Cihazlar

Bulundurulması zorunlu tıbbi
cihazların özelliklerinin ve ne işe
yaradığının incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Ambulans



Acil Sağlık Aracı



GPS



İnternet



Wi-Fi



Algılayıcı



Bluetooth



Uydu



Ventilatör



Aspiratör



Oksimetre



Defibrilatör



Otoskop



Oftalmoskop



Rinoskop



Basınçlı infüzyon cihazı



Kapnometri
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GİRİŞ
Acil durumlarda, ambulansta ve acil sağlık aracındaki görevlilere ve tıbbi cihazlara çok
iş düşmektedir. Araçların içindeki cihazların standartlaştırılması ve pek çok olası sorunla ilgili
muayene yapılabilecek cihazların bulundurulması kaçınılmazdır.
Ayrıca, aracın en kısa zamanda hastaneye ulaştırılması gerekmektedir. GPS ile izleme
sayesinde, bir merkezden araçları yönlendirip, hastanın en kısa zamanda en yakın sağlık
kuruluşuna nakli mümkün olabilmektedir.

10.1

Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının Rolü

Afet, zincirleme kaza gibi durumlarda, ambulans ya da acil sağlık aracıyla olay yerine
ulaşan sağlık personelinin, yardıma ihtiyacı olan kişi ya da kişileri sıkıştığı yerden, ya da
tehlikeli bir durumdan kurtarması gerekmektedir. Bu nedenle, araçlarda bulundurulması
zorunlu olan asgari ekipman, çevre ve müdahale edilen olayın koşullarına göre yetersiz
kalabilir. Hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğu böylesi durumlara daha fazla hazırlıklı olarak
gitmekte yarar vardır.
Sağlık araçlarının bir rolü, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmekse, diğeri de kişi
ya da kişileri hastaneye hızlı ve güvenli biçimde yetiştirmektir. Bunun için günümüzde oldukça
gelişmiş olan navigasyon sistemlerinden yararlanılır. Ayrıca, araçlar GPS ile izlenmektedir.

10.2

Araçların GPS İle İzlenmesi

GPS ile izleme, teknolojinin gelişmesiyle ulaşılan kolaylıklardan birisidir. Uydular belli
yörüngelere yerleştirilip, yeryüzünün her noktasının birkaç uydu tarafından görülmesi
sağlanmıştır. Navigasyonun yanı sıra haritalama, arazi araştırmaları, zamanın ölçülmesi gibi
işlere de yaramaktadır. Günümüzde GPS, 30'dan fazla uydu ile çalışmaktadır. Her bir noktaya
4-5 uydu ile erişilmektedir. Araçların ya da kişilerin yerini vericiler sayesinde izlemek mümkün
olmaktadır. Bu sadece belli bir bölgeyle sınırlı değildir, çünkü tüm Dünya'yı izleyen uydular
kullanılmaktadır. Sistemin adı da buradan gelmektedir (Global Positioning System, Küresel
Konum Belirleme Sistemi).
GPS izleme sistemi, günümüzde taşıtların bir parçası haline gelmiştir. Araç sahiplerinin
yanı sıra, güvenlik güçlerinin, sigorta şirketlerinin başvurduğu bir araç haline gelmiştir.
Örneğin, aracın çalınması durumunda, yerini tespit etmek, böylece araca zarar verilmesine
engel olmak mümkündür. Sadece araca değil, hırsızlığı yapana da bu sayede ulaşmak söz
konusu olduğundan, polise yardımcıdır.
Sağlık araçlarına GPS cihazı takıldığında, cihazın çalışması için gerekli olan güç, aracın
aküsünden elde edilir. Bundan sonra aracın ne hızla kullanıldığı, gidilen adresler, geçilen yollar
ve diğer bilgiler, gerçek zamanlı olarak izleme merkezine aktarılır. Buradan, mobil telefonlar
ya da hastane bilgisayarları yoluyla hastane yönetim personeli tarafından izlenir.
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Takip sistemi sayesinde, olay yerine en kısa sürede ulaşmak mümkün olur. Ayrıca,
aracın nerede olduğu bilindiğinden, hastanedeki hazırlıklar ona göre yapılabilir. Bu da acil
müdahalede hız kazanmak ve belki de ölüm-kalım savaşı veren birinin hayatını kurtarmak
anlamına gelebilir. Hastanın durumu hakkında bilgi, kolaylıkla iletilebilir. Gerekirse, trafiğin
ve hastanın durumuna göre, araç daha farklı bir hastaneye yönlendirilebilir.
İzleme sistemiyle, aracın gereksiz hız yapıp yapmadığı, gereksiz siren kullanıp,
kullanmadığı ya da rota dışına çıkıp çıkmadığı kolaylıkla anlaşılır.

Şekil 42. GPS ile izleme [50].

Tüm araçlar bu sistemle takip edilebildiğinden, beklenmedik büyüklükte bir kaza ya da
afet gerçekleştiğinde, sevk ve idare kolaylaşır.
Araçların izlenmesi konusundaki araştırmalar her gün giderek çoğalmaktadır. Aşağıdaki
şekilde bir araçla dış ortam arasında ne gibi bağlantılar kurulabileceği özetlenmiştir. Burada
bağlantılar aşağıda listelendiği gibidir:
(1) Internet, (2) Wi-Fi, (3) Trafik mesajları, (4) Bluetooth, (5) Aracın uzaktan yönetimi,
(6) GPS izleme, (7) Algılayıcılar, (8) Uyarılar, (9) Daha ileri teknolojilerin sisteme bütünleşik
hale getirilmesi.
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Şekil 43. Sağlık aracının çevreyle kurabileceği bağlantılar [51].

10.3

Sağlık Araçlarında Bulunması Gereken Tıbbi Cihazlar

Sağlık araçlarında bulunması gereken cihazların, araçlarda görevli acil yardım personeli
tarafından tereddütsüz ve ustalıkla kullanılabilmesi gerekmektedir. Bunların eğitimi yetkililer
tarafından titizlikle verilmeli ve personel, gelişen teknoloji ile birlikte, zaman zaman meslek içi
eğitime çağrılmalıdır.
10.3.1

Ventilatör

Ventilatör, bir gaz karışımını (oksijen ve hava karışımı) ya da havayı ciğere üfleyen bir
cihazdır. Bunu pozitif basınç olarak adlandırılan basıncı kullanarak yapar. Sağlıklı kişi, bu
işlemi kendisi gerçekleştirir. Ancak bir kaza ya da sağlık problemi durumunda ventilatör
kullanımı gerekebilir.
Ventilatör, ciğerlere oksijen vermek, vücuttaki karbon dioksidi dışarıya atmak, kişinin
kolay nefes alıp vermesini sağlamak, kendisi solunum yapamayan kişiye yardımcı olmak için
kullanılır. Normal bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alıp vermektedir, çocuklar ve
bebekler ise daha hızlı nefes alıp vermektedirler. Ventilatör, bu değerleri taklit ederek, dakikada
12-25 arası nefes alış verişi sağlayabilmektedir.
Ventilatör, nefes alma konumuna getirildiğinde, dakikada birkaç kez hava verebilir.
Solunum sistemine havayı bir boru yardımıyla iletir. Borunun bir ucu, nefes borusuna, diğer
ucu da cihaza bağlanır. Nefes borusuna yapılan bağlantı, burun ya da ağız üzerinden
gerçekleştirilir. Daha sonra boru boğazdan aşağıya doğru gönderilir.
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Acil durumda ventilatör borusunu nefes borusuna bağlamak için, ilaç verilir. Çünkü bu
acı veren bir işlemdir. Acil durum haricinde, bu işlem anestezi altında gerçekleştirilir. Verilmesi
gereken havanın kısa süreli mi, yoksa uzun süreli mi olacağına göre kullanılan borunun özelliği
değişir. Ne tür boru kullanılırsa kullanılsın, ses tellerinin içinden geçeceğinden, konuşmak
mümkün olmaz [52].

Şekil 44. Hastanede kullanılan ventilatörlere bir örnek [53].

10.3.2

Aspiratör

Kan, doku, gaz ya da yabancı maddeleri, bir yere toplanan sıvıları bedenden
uzaklaştırmak amacıyla kullanılır. Merkezi vakum sisteminin olmadığı yerlerde taşınabilir
aspiratörler kullanılır.
Aspiratörlerde vakum pompası, vakum regülatörü ve ölçme cihazı, toplama kabı
bulunur. Bazı modellerde bakteri filtresi de bulunmaktadır. Parçalar birbirine plastik tüplerle
bağlıdır. Ölçme cihazı, emme konusunda uygun bir sınır koymaya, sızıntıları ve tıkanmaları
gözlemeye yarar.
Farklı pompa konfigürasyonları kullanılmaktadır. Bunlar döner kanatlı, diyafram ve
piston biçiminde olabilmektedir. Mekanizma nasıl olursa olsun, vakum ve/veya bölmenin
hacmi değiştirilerek emme işlemi gerçekleştirilir. Bazı aspiratörlerde taşma olmasını
engelleyici mekanizma bulunmaktadır. Böylece sıvının pompaya ya da vanaya doğru
taşmasının önüne geçilmektedir [54].
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Şekil 45. Portatif aspiratör [55].

10.3.3

Oksimetre

Oksimetre, kanda oksijen saturasyonunu ölçmek için kullanılır. Oksijenin kalpten uzak
kol, bacak gibi bölgelere yeterince gönderilip gönderilemediğini ölçmeye yarar. Mandal
şeklindeki bir prob parmağa ya da kulak memesine tutturulur. Prob, ışığı kullanarak kandaki
oksijeni ölçer. Böylece kişinin oksijene ihtiyacı olup olmadığı anlaşılır. Işığın, parmaktan
geçişine göre, algılayıcı kandaki oksijeni hesaplayabilir.
Oksimetreden alınan sonuca göre, kişinin ihtiyacı varsa, ventilatör kullanımı söz konusu
olabilir. Kandaki oksijen seviyesini düşüren kimi durumlar vardır, bunlardan bazıları kalp krizi,
kalp yetmezliği, kronik obstrüktif ciğer hastalığı, anemi, akciğer kanseri, astım ve zatürredir
[56].

Şekil 46. Oksimetre kullanımı [57].
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10.3.4

Defibrilatör

Defibrilatör, kalbe yüksek enerjili elektrik şok vermek amacıyla kullanılan elektronik
bir cihazdır. Bu şekilde kalbi durmuş ya da tehlikeli şekilde aritmiye girmiş kişiye yardım
edilebilir. Son yıllarda küçük ve taşınabilir otomatik eksternal defibrilatörler üretilmiştir.
Bunlar, kullanım sırasında, kullanıcıyı çeşitli komutlarla yönlendirmektedir [58].

Şekil 47. Monitörlü defibrilatör [59].

10.3.5

Otoskop

Otoskop, kulağı muayene etmeye yarayan bir araçtır. Baş kısmında bir ışık kaynağı ve
bir büyüteç bulunur. Dış kulağa sokulan otoskop ile kulak kanalının ve zarının durumu incelenir
[60].

Şekil 48. Otoskop [61].
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10.3.6

Oftalmoskop

Göz muayenesi için kullanılmaktadır. Gözün arka tarafını, göze kuvvetli bir ışık
yollayıp, muayene etmeye yarar [62].

Şekil 49. Mini oftalmoskop [63].

10.3.7

Rinoskop

Burnu ve burun deliklerini muayene etmeye yarar. Bir çubuk üzerine belli bir açıyla
yerleştirilmiş aynadan oluşur [64].

Şekil 50. Rinoskop [65].

10.3.8

Basınçlı İnfüzyon Cihazı

Kişinin dolaşım sistemine sıvı bir ilaç vs. verilmesi gerektiğinde kullanılmaktadır.

Şekil 51. İnfüzyon cihazı [66].
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10.3.9

Kapnometri

Verilen nefesteki CO2 miktarını ölçmeye yarar. Bunu, soğrulan kızıl ötesi ışını ölçerek
sağlar. Sonucu bir dalga formunda göstereni de bulunmaktadır [67].

Şekil 52. Küçük kapnometri [68].
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Uygulamalar
1) Burada adı geçen tıbbi cihazların çalışma prensiplerini araştırınız.
2) Ambulanslarda bulunması gereken ve burada açıklanmayan cihazları araştırınız
ve çalışma prensiplerini araştırınız.

Uygulama Soruları
1) Kaza geçirmiş kişide ilk neye dikkat edilmelidir?
2) Sağlık araçlarında bulundurulması zorunlu tıbbi cihazlar içinde hangilerinin
özellikle hayati önemi bulunmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ambulans ve acil sağlık araçlarının rolü özetlendi. GPS sistemi anlatıldı. Araçların GPS
sistemi ile izlenmesinin yararlarına değinildi. Sağlık araçlarında bulunması gereken cihazlardan
ventilatör, aspiratör, oksimetre, defibrilatör, otoskop, oftalmoskop, rinoskop, basınçlı infüzyon
cihazı ve kapnometri tanıtıldı.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi ambulans ve acil sağlık araçlarını izlemeye yarar?
GPS
BBS
DoS
DDoS
Bluetooth

2)
a.
b.
c.
d.
e.

GPS aşağıdakilerden hangisini yapmaya yaramaz?
Navigasyon
Haritalama
Arazi araştırmaları
Uzay araştırmaları
Zamanın ölçülmesi

3) Aşağıdakilerden hangisi sağlık araçlarında bulundurulması gereken tıbbi
cihazlardan değildir?
a. Ventilatör
b. Oksimetre
c. Otoskop
d. Horoskop
e. Oftalmoskop
4)
a.
b.
c.
d.
e.

Aspiratörlerde hangisi bulunmaz?
Vakum pompası
Vakum tıpası
Vakum regülatörü
Ölçme cihazı
Toplama kabı

5)
a.
b.
c.
d.
e.

Oksimetre ne işe yarar?
Kandaki oksijen saturasyonunu ölçer.
Kan, doku gibi maddeleri bedenden uzaklaştırır.
Gaz karışımını ciğerlere üfler.
Nefes alamayana yardım içindir.
Çocukları hayata döndürmek içindir.

6) Rinoskop, bir çubuk üzerine belli açıyla yerleştirilmiş aynalardan oluşur.
Doğru / Yanlış
7) Defibrilatör kulağı muayene etmeye yarar.
Doğru / Yanlış
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8) Otoskop, burnu muayene etmeye yarar.
Doğru / Yanlış
9) Kapnometri, dolaşım sistemine sıvı ilaç vermek içindir.
Doğru / Yanlış
10) Oftalmoskop, göz muayenesi içindir.
Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-A, 2-D, 3-D, 4-B, 5-A, 6-Doğru, 7-Yanlış, 8-Yanlış, 9-Yanlış, 10-Doğru
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11. ACİL DURUMDA ROBOTLARIN KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11 Acil Durumda Robotların Kullanımı
11.1 Acil Durum ve Robotlar
11.2 İnsansız Araçlar
11.2.1 İnsansız Kara Araçları
11.2.2 İnsansız Hava Araçları
11.2.3 İnsansız Deniz Araçları
11.3 Geçmişte Acil Durumlarda Kullanılan İnsansız Araçlar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil durumda robotlardan nasıl faydalanılabilir?
2) Robotlar enkaz altından canlı insan çıkarabilmiş midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Acil Durum ve Robotlar

Robotların acil durumlarda ne
gibi katkı sağlayabileceklerinin
incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

İnsansız Araçlar

İnsansız kara, hava ve deniz
araçlarının nasıl çalıştıklarının
ve ne işe yaradıklarının
anlaşılması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Acil Durumda Kullanılan
İnsansız Araçlar

Geçmişteki uygulamalara dair
istatistiki bilginin incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Anahtar Kavramlar


Robot



İnsansız araç



İnsansız kara aracı



İnsansız hava aracı



İnsansız deniz aracı



Otonom
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GİRİŞ
Robotlar, pek çok alanda günlük yaşantımıza dahil olmuşlardır. Acil durumlarda da
robotlardan yararlanılması uzun süredir gündemdedir.
Acil durumlarda robotların insanların başaramayacağı pek çok görevi üstlenmesi söz
konusu olabilir. Özellikle sağlık riski ve hayati risk barındıran arama kurtarma çalışmalarında
robotlara başvurmak, anlamlı olmaktadır. Robotlar, teknolojideki ilerlemeler sayesinde,
üzerlerinde gelişmiş kameralar ve algılayıcılar taşıyabilmektedir. Bunlar kanalıyla çevre
hakkında topladıkları bilgiyi, karar verecek kişilere iletebilmektedir.

11.1 Acil Durum ve Robotlar
Robot, karmaşık işleri tekrarlı ve yüksek doğrulukla yapmak üzere programlanabilen
bir mekanizmadır. Genel kanının aksine insana benzemesi gerekmez. Bununla birlikte bazı
durumlarda sıkıcı, yorucu, sağlığa zararlı ve zor işleri, insanın yerine yapabilen makinedir.
Acil durumlarda robot teknolojisinden yararlanabilir. Robotlar, özellikle insanların
kolaylıkla erişemeyeceği yerlere erişmede, enkaz görüntülerini alarak hasar tespitine, enkaz
altından canlıları kurtarmada, enkazı temizlemede kullanılabilir. İnsan sağlığı açısından riskli
olabilecek ortamlarda güvenle çalışıp, insanın işini kolaylaştırabilir.
Yapılan saha çalışmalarında, robotlarla yürütülen kurtarma operasyonlarında, insanın
denetiminin de olması gerektiği görülmektedir. Robotun ilettiği görüntüleri yorumlama eylemi
insan tarafından gerçekleştirilmelidir.
Robotun topladığı veriyi sürekli iletmesi gerekmektedir. Nadiren de olsa, robot
kaybolabilmektedir. Robotun kendi yönünü tayin edebilmesi ve haritalama yapabilmesi yararlı
olacaktır.
Robot ile operatörü arasındaki haberleşme önemlidir. Kablosuz haberleşmenin yanı sıra
video, kızıl ötesi ve lazer aydınlatma gereklerini karşılayacak genişlikte bir banda sahip
olmalıdır. Bazen antenlere ve tekrarlayıcılara ihtiyaç olmaktadır. Kimi durumlarda, robotun
LAN (local area network) ya da uydu internetine bağlanabilmesi gerekmektedir.
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Şekil 53. Acil durumlarda kullanılacak robot tasarımı [69].

Acil durumlarda robot kullanmak çok faydalıdır. Ortamın gerekliliğine göre, insan
sağlığı için tehlikeli, aşırı dar ortamlara girip veri toplayabilirler. Sağlık açısından risk oluşturan
bölgelerde arama kurtarma çalışması ya da hasar tespiti yapmak için insanların özel, koruyucu
giysiler giymeleri gerekmektedir. Ancak robotlar için böyle bir durum söz konusu değildir.
Eğer, örneğin, aşırı sıcak bir ortamda erimeyecek ya da başka şekilde zarar görmeyecek
malzemelerden yapılmışsa, hiçbir hazırlık aşamasına gerek duyulmadan, direkt olarak
çalışmalarına başlayabilirler. Bu da, özellikle hayat kurtarılabilmesi için önemli olan zamanı,
en verimli biçimde kullanmak anlamına gelir.
Acil durumlarda, insanların çoğu, bu amaç için üretilmiş robotların yapabileceği
çeşitlilikte işi yapamaz. Bu robotlar kurbanı çıkarma, muayene etme, inceleme ve tedavi etme
özelliklerine sahip olabilmektedir. Boşluk bir alanda bulunan bir kurban, ortalama 10 eğitim
görmüş kişi tarafından dört saatte, gömülü vaziyetteki bir kurban, aynı sayıda kişi tarafından
10 saatte çıkarılabilmektedir. Bu çalışmaları yapan robotlar, taraflar arasında ses ve görüntü
değişimi sağlayabilirler, ilaç ve biyoalgılayıcı taşıyabilirler, suyun bulunduğu ortamlarda
karaya çıkmaya yardımcı olacak araçları iletebilirler, ya da karaya çıkışa yardımcı olabilirler.
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Şekil 54. Toronto Üniversitesi'nde üretilen acil durum robotlarının deneme çalışmaları [70].

Bir afet gerçekleştiğinde, normal hayata dönüş için, bölgede yapılması gereken temizlik,
insan sağlığı açısından sakıncalı olabilir. Örneğin, ortamda radyoaktif kirlenme gerçekleşmiş,
solunması sakıncalı, ya da herhangi bir şekilde zararlı kimyasallar saçılmış, moloz ve cam
kırıkları ortaya çıkmış olabilir. Bu ve buna benzer durumlarda temizliğin robotlar tarafından
yapılması daha uygundur.
Robotlar, geçmişte kimi afetlerde kullanılmış ve bu çalışmalarda büyük faydalar
sağladıkları görülmüştür. Afetlerdeki kullanım, aynı zamanda araştırmalara yeni yönler de
vermiştir. Afet simülasyonu yapılabilen deney ortamları (şehirler, madenler) oluşturulmuş ve
geliştirilen yeni sistemler buralarda denenmiş, böylece daha gerçekçi ve etkin çalışan sistemler
tasarlamak ve gerçeklemek mümkün olmuştur.

Şekil 55. Texas A&M Üniversitesi'nde oluşturulan deneysel afet şehri [71].
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11.2 İnsansız Araçlar
Acil durumlarda kullanılan insansız kara, hava ve deniz araçlarının, çalışmalarda çok
faydalı olduğu görülmüştür.
İnsansız sistem, gerekli bilgi işlem, otomatik kontrol ve haberleşme birimleriyle
donatılmış, yapması gerekenleri kendi başına yapabilen, durum değerlendirmesi yapıp, alması
gereken kararları kendisi alabilen, bunlar için insana ihtiyaç duymayan sistemdir. İnsansız
sistemler arasında insansız uçaklar, kara robotları, su altı gezgin sistemleri, uzay gezginleri,
uydular, vs yer almaktadır [72].
11.2.1 İnsansız Kara Araçları

İnsansız kara araçları, yeryüzünde seyahat ederler ve çalışmalarını sağlamak için insana
ihtiyaçları olmaz. İnsanlar açısından tehlikeli, uygun olmayan ya da zor olan işleri yapmakta
kullanılırlar.
İnsansız kara aracı üzerinde genelde algılayıcılar, hatta bazen kameralar da bulunur.
Bunlar yoluyla çevresini gözlemler. Elde ettiği bilgileri aşağıdaki seçeneklerden birisi için
kullanır:



İnsan değerlendirmesine sunacak şekilde iletir ve insandan gelen komutlara göre
hareket eder.
Bilgileri kendisi değerlendirir ve sonucunda yapması gerekeni kararlaştırıp, ona
göre hareket eder.

Bir araç, kendi kararlarını alıp, buna göre hareket edebiliyorsa, 'otonom araç' adını alır.
Eğer insan denetimi söz konusuysa, bu nispeten yakın mesafeden olabileceği gibi, uzaktan da
olabilir.
Askeri ve sivil amaçlarla kullanılan çok sayıda insansız kara aracı bulunmaktadır.
Kullanım amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:





Tehlikeli ortamlarda insanın yapması gereken işleri yapmak. Örneğin,
patlayıcıları, bombaları, mayınları etkisiz hale getirmek.
Güvenliğin sağlanması konusunda güvenlik güçlerine yardımcı olmak. Örneğin,
devriye gezerek bilgi toplamak, saldırganlar için caydırıcı bir unsur olarak var
olmak.
Acil durumlarda, arama ve kurtarma çalışmalarında yardımcı olmak.

Araç otonomsa,




Çevre hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgilerden harita oluşturmakta
yararlanabilir.
İlgilenilen nesnelerin varlığını tanımlayabilir.
Farklı istasyonlar arasında insan yardımı olmadan seyahat edebilir.
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Uzun saatler boyunca kendi başına çalışabilir.
İnsanlara ve kendisine zararlı durumlardan kaçınır.
Patlayıcıları etkisiz hale getirebilir ya da uzaklaştırabilir.
Dıştan müdahale olmaksızın kendisini onarabilir.

Araç, aynı zamanda otonom bir şekilde öğrenme kapasitesine sahip olabilir. Bu
durumda,




Dış müdahale olmaksızın yeni şeyler yapmayı kendiliğinden öğrenebilir.
Müdahale olmaksızın çevresine uyum sağlayabilir.
Yapması gerekenlerle ilgili bir etik duygu geliştirebilir [73].

Şekil 56. Otonom insansız kara aracı Titus. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer algılayıcıları bulunmaktadır [74].

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan insansız kara araçlarının fonksiyonları çok
çeşitli olabilir. Örneğin aşağıdaki şekilde gösterilen araç, Japonya'da geliştirilmiştir ve kurban
ya da kazazedeyi sarsmadan taşımak amacındadır. Kızıl ötesi kamerası vardır, bu sayede
uzaktan rahatlıkla haberleşebilmek mümkündür. İç algılayıcılarıyla kişinin tansiyonunu ya da
diğer hayati fonksiyonlarını algılamak ve uzaktan gözlemek mümkündür.
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Şekil 57. İnsansız kara aracı olarak tasarlanan ve afetlerde kullanılması planlanan akıllı sedye [75].

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde yürütülen sürücüsüz
araç denemeleri olumlu sonuç vermiş ve New York Belediyesi, 2016'da 5,000 adet sürücüsüz
taksinin hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştır [76].

Şekil 58. New York'ta hizmete girecek taksilerden biri [76].

11.2.2 İnsansız Hava Araçları

İnsansız hava araçları, uçabilen ancak üzerinde onu uçurmaya yarayan bir pilot
bulundurmayan sistemlerdir. İnsansız hava araçları otonom olabilirler ve bu durumda kendi
başlarına uçarlar. Otonom değillerse, ya yerde, ya da başka bir araçta bulunan bir pilot
tarafından uzaktan kontrol edilirler.
İnsansız hava araçları, öncelikle bir askeri proje olarak üretilmeye başlanmıştır. Ancak
zamanla, sivil uygulamalarda insanlar için çok yararlı olabildikleri görüldüğünden, bu tür
uygulamalar da artmaya başlamıştır. İnsansız hava araçlarının sivil kullanımları arasında izleme
yoluyla güvenlik güçlerine yardım, yangınla mücadele, güç şebekelerinin, petrol veya doğalgaz
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boru hatlarının kontrolü de yer almaktadır. İnsansız hava araçları, insanın kullandığı hava
araçları için çok tehlikeli ya da sıkıcı olan işleri yapmakta kullanılmaktadır.
Ortadoğu savaşında 7,000'den fazla insansız hava aracı kullanılmıştır. Her gün daha
küçük ve daha üstün nitelikli, yeni modeller üretilmektedir. İlk insansız hava aracı Pioneer,
Körfez Savaşı'nda kullanılmıştır. Ardından, Predator, Bosna üzerinden casusluk yapması için
uçurulmuştur. Daha sonra Predator üzerine iki lazer güdümlü füze yerleştirilmiştir. Afganistan
ve Irak savaşlarında insansız hava araçlarının sayısı hızla artmıştır. Günümüzde insansız hava
araçlarının tasarımı, son derece popüler bir konu haline gelmiştir [77].

Şekil 59. İklim ve çevre araştırmaları için geliştirilen insansız hava aracı [78].

İnsansız hava araçlarının kullanıldığı alanlar arasında
















Tarım ürünlerin takibi
Film çekimi sırasında özel efektlerle çekim yapma
Arama kurtarma operasyonları
Güç hatlarının ve boru hatlarının kontrolu
Yabani hayvanların sayımı
Uzak ve ulaşılması güç yerlere medikal gereçlerin iletilmesi
Keşif operasyonları
Çevrenin koordineli izlenmesi
Sınır devriyesi
Konvoy koruma
Orman yangını keşfi
Gözetleme
İnsani yardımın koordinasyonu
Meteorolojik izleme
Yasadışı avlanmanın takibi
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Kadastro işlemleri
Yangın ve büyük kaza incelemesi
Toprak kaybı ölçümü
Yasadışı çöp takibi
Kalabalıkların izlenmesi

yer almaktadır [79].
Aşağıdaki şekilde görülen insansız askeri uçak, İsviçre ve İsrail konsorsiyumu
tarafından üretilmiştir. Uçak, aldığı görüntüleri ve videoları, uydu aracılığıyla yerdeki kontrol
istasyonuna gerçek zamanlı olarak iletmektedir. Geniş savaş alanında keşif uçuşları yaparak
bilgi toplamakta, hedef ve hasar tespiti yapmaktadır. Elektro-optik, kızıl ötesi algılayıcıları,
mayın tespitine de yarayan SAR radarı ve bunlar gibi algılamaya yarayan başka ekipmanları
vardır [80].

Şekil 60. İnsansız askeri uçak [80].

TU Delft'te yapılan bir çalışmayla sıkça karşılaşılan bir duruma acil müdahaleyi
hızlandırarak bir çözüm getirmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki şekilde görülen İHA, ya da daha sık
kullanılan adıyla dron, aynı zamanda bir ambulanstır. Avrupa Birliği'nde her yıl 800,000 kişinin
kalbi durmakta ve bu kişilerden yalnızca yüzde sekizi kurtulabilmektedir. Bunun nedeni,
ambulansın gecikmesi olabilmektedir. Ambulans, genelde 10 dakika içinde gelmektedir. Beyin
ölümü 4 ila 6 dakika içinde başlamaktadır. Bu durumda acil müdahale çok önem
kazanmaktadır. Tasarlanan ambulans ile, 12 kilometrekarelik alana bir dakika içinde
ulaşılabilmektedir. Bu şekilde, kurtulanların oranının % 80'e çıkacağı tahmin edilmektedir.

210

Şekil 61. TU Delft'te üretilen ambulans dron [81].

11.2.3 İnsansız Deniz Araçları

İnsansız deniz araçları, suyun üzerinde ya da altında gidenler olmak üzere ikiye ayrılır.
Suyun altında gidenler doğal olarak, hem suyun altında, hem de üstünde gidebilmektedir.
İnsansız sualtı araçları daha çok denizaltılara karşı geliştirilen silahların denendiği bir
platform olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde mayına karşı bir silah olarak
kullanılmakta, ayrıca okyanus tabanını haritalamakta, batan gemilerin enkazlarını incelemekte,
sualtındaki arkeolojik kalıntıları arayıp, bulunanları görüntülemekte kullanılmaktadır.

Şekil 62. Askeri amaçla kullanılan insansız sualtı aracı [82].

İnsansız sualtı araçlarının teknolojisi yavaş yavaş geliştiği için, ihtiyaçların biraz
gerisinde uygulama gerçekleşmiştir. Suyun altından suyun üstüne veri yollayıp veri almak
sorunludur. Enerji, sinyal işleme ve algılayıcı teknolojilerindeki gelişmeler, bu tür sorunların
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bir kısmının aşılmasını sağlamıştır. Yine de su altı ortamında bant genişliği oldukça sınırlıdır.
Sınırlar, fizikseldir ve aşmak ancak, sualtı aracının, su üstüne çıkıp veriyi o şekilde
göndermesiyle mümkündür. Ancak, bunun tehlikeli olabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir.
Bu koşullarda veri paylaşımı konusunda seçici olmak gerekir. Özellikle, birbiriyle iletişim
halinde olması hedeflenen sualtı aracı filosu düşünüldüğünde, bunun ne kadar önemli bir kısıt
olduğu anlaşılmaktadır.
İnsansız sualtı araçlarının özellikle okyanusta petrol arama, uzun mesafeye tehlikeli
silahların taşınması gibi işlerde kullanılması gündemdedir [83].
Aşağıdaki şekilde görülen sualtı aracı, enerjisini Güneş yoluyla sağlamaktadır.
Depoladığı enerji su altında 5 saat yetmekte, bu süreden sonra suyun yüzeyine çıkarak 5 saat
pillerini şarj etmesi gerekmektedir.

Şekil 63. İnsansız sualtı aracı, enerji ihtiyacını güneş panelleriyle sağlamaktadır [84].

11.3 Geçmişte Acil Durumlarda Kullanılan İnsansız Araçlar
Yıllara göre, acil durumlarda kullanılan insansız araçların çeşitleri ve sayısı
incelendiğinde, sayının artmakta olduğu, çeşitlerde ağırlığın ise kara araçlarından hava
araçlarına doğru değişmekte olduğu görülmektedir. Buna ek olarak yavaş yavaş sualtı
araçlarının da gündeme geldiği anlaşılmaktadır.
Gelecekte insansız sualtı araçlarının afet gibi acil durumlarda daha fazla kullanılması
kaçınılmazdır. Yerleşim yerleri büyük oranda su kenarındadır ve bir felaket yaşandığında, suya
karışıp giden çok fazla şey olmaktadır. Bunların bulunması, suya gömülen insanların
kurtarılması için, insansız sualtı araçlarının giderek daha verimli bir şekilde kullanılması
gerekmektedir.
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Aşağıdaki tabloda, Amerika Birleşik Devletleri'nde arama kurtarma konusunda robot
kullanımı için araştırmalar yapan CRASAR isimli kuruluşun, yıllara göre kullandığı insansız
araç sayısı listelenmiştir [85].

Tablo 8. CRASAR'ın yıllara göre acil durumlarda insansız araç kullanımı.

Yıl
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam

Kara
2
1
4
4
1
3
1
4
3

Hava

Sualtı

2

1

1

1
1

2
1
5
1
3
3
4
25

23

3
1

1
9

Aşağıdaki tabloda ise, 2001-2012 yılları arasında, hangi felaket bölgesinde, hangi türden
insansız araç kullanıldığı belirtilmiştir. Veri, yukarıdaki tabloda olduğu gibi, Crasar'a aittir.

Tablo 9. Çeşitli afet bölgelerinde kullanılan insansız araçların cinslerine göre sınıflandırılması.

Afet Bölgesi
Finale Emilia Depremi, İtalya
Tayland Seli, Tayland
Deniz Üssü Patlaması, Kıbrıs
Fukushima Nükleer Acil Durum, Japonya
Tohoku Tsunamisi, Japonya
Tohoku Depremi, Japonya
Christchurch Depremi, Yeni Zelanda
Pike River Madeni, Yeni Zelanda
Kayıp Balonla Dolaşanlar, İtalya
Prospect Towers, ABD
Deepwater Horizon, ABD
Upper Big Branch Madeni, ABD
Wangjialing Kömür Madeni, Çin
Haiti Depremi, Haiti
L'aquila Depremi, İtalya

Yıl
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
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Kara

X

Hava
X
X
X
X

Sualtı

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Devlet Arşivi Çökmesi, Almanya
Ike Kasırgası, ABD
Berkman Plaza II, ABD
I-35 Minnesota Köprüsünün Yıkılması, ABD
Crandall Canyon Madeni, ABD
Midas Altın Madeni, ABD
Sago Madeni, ABD
Wilma Kasırgası, ABD
Katrina Kasırgası, ABD
La Conchita Toprak Kayması, ABD
McClane Canyon Madeni, ABD
DR No. 1 Madeni, ABD
Excel #3 Madeni, ABD
Charley Kasırgası, ABD
Niigati Chuetsu Depremi, Japonya
Brown's Fork Madeni, ABD
Barrick Gold Dee Madeni, ABD
Jim Walters No. 5 Madeni, ABD
World Trade Center, ABD
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2009
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2002
2001
2001

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Uygulamalar
1) İnsansız araçların uygulamalarını araştırınız.
2) Ülkemizdeki insansız araç uygulamalarını araştırınız.

Uygulama Soruları
1) İnsansız araç, çevredeki nesnelere çarpmadan nasıl ilerleyebilmektedir?
2) İnsansız araçların yakıtı bitince ne olmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Robotun tanımı verildi. Acil durumda neler yapabileceği üzerinde duruldu. İnsansız araçlar
tanımlandı ve çeşitleri anlatıldı. İnsansız kara, hava ve deniz araçlarının ne işe yaradığı
detaylandırarak anlatıldı ve örnekler gösterildi. Geçmişte acil durumlarda kullanılan insansız
araçlara ilişkin istatistikler verildi.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi robotlarla ilgili değildir?
Karmaşık işleri yapmak
Tekrarlı işleri yapmak
İşleri yüksek doğrulukla yapmak
İşleri ertelemek
Programlanabilmek

2)
a.
b.
c.
d.
e.

Acil durum robotlarının topladıkları veriyi neden sürekli iletmesi gerekir?
Robot kendi yolunu tayin etmelidir.
Robot, nadiren de olsa, kaybolabilir.
Robot, haritalama yapabilmelidir.
İletişim iyi bir şey olduğu için.
Sürekli iletmek daha ucuza mal olur.

3)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi insansız sistemi en iyi şekilde tarif eder?
İnsanla alakasız sistem
Durum değerlendirmesi yapar.
Karar verebilir.
Durum değerlendirmesi yapar, karar alır.
Kendi oyun programı vardır.

4)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi insansız sistemler grubuna dahil değildir?
İnsansız kara araçları
İnsansız hava araçları
İnsansız deniz araçları
Dron
Klon

5) İnsansız hava araçlarının kullanıldığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
a. Tarım ürünlerinin takibi
b. Film çekimi
c. İlaçlama
d. Yabani hayvan sayımı
e. Kadastro işlemleri
6) İnsansız sualtı araçlarının teknolojisi yavaş gelişmektedir.
Doğru / Yanlış
7) Suyun altından suyun üzerine veri yollamak kolaydır.
Doğru / Yanlış
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8) İnsansız kara araçları, sürücüsüz taksi olarak hizmet vermeye başlayacaktır.
Doğru / Yanlış
9) İnsansız hava araçlarıyla petrol veya doğalgaz boru hatlarının kontrolü yapılır.
Doğru / Yanlış
10) Otonom araçlar, dıştan müdahale olmaksızın kendilerini onaramazlar.
Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-D, 2-B, 3-D, 4-E, 5-C, 6-Doğru, 7-Yanlış, 8-Doğru, 9-Doğru, 10-Yanlış
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12. ACİL DURUMLARDA ROBOTLARIN KULLANIMINA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12 Acil Durumlarda Robotların Kullanımına Örnekler
12.1 Afette Riskin Azaltılması Konulu Birleşmiş Milletler Konferansı
12.2 Büyük Doğu Japonya Depremi
12.3 Finale Emilia Depremi
12.4 2015 Nepal Depremi
12.5 Acil Durumların Geleceği ve Robotik
12.6 Robotiğin Çözmesi Gereken Problemler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afette riskin azaltılması konusunda robotların ne gibi katkısı olabilir?
2) Acil durumlarda robotların kullanımı konusunda ne gibi engeller vardır? Bunlar
nasıl aşılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afette Riskin Azaltılması

Robotların afetteki olası
görevlerinin incelenmesi ve
anlaşılması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Büyük Doğu Japonya Depremi,
Finale Emilia Depremi, Nepal
Depremi

Bu ölçekteki afetlerde robot
teknolojisinin nasıl işe
yaradığının anlaşılması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Acil Durumların Geleceği ve
Robotik

Robotik biliminin ne yönde
gelişeceği ve bunun acil
durumlarda ne işe yarayacağının
kavranması, çözülmesi gereken
problemlerin incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Anahtar Kavramlar


GIS



Sosyal engel



Frekans tahsisi



Nükleer santral



Robotik



Haritalama



Robot-insan etkileşimi
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GİRİŞ
Acil durumlarda robotların pek çok görev üstlenebileceği geçmişteki örneklerden
görülmektedir. Bu konuda elimizde yeterince veri oluşmuştur. 2001'de New York'ta Dünya
Ticaret Merkezi'ne uçaklarla yapılan intihar saldırılarıyla başlayan robot eşliğinde arama
kurtarma çalışmaları konusunda çok yol alınmıştır. Günümüzde insansız araçların da eşliğinde
yürütülen bu çalışmalar, giderek olgunlaşmaktadır.

12.1 Afette Riskin Azaltılması Konulu Birleşmiş Milletler
Konferansı
Afetlerde riskin azaltılmasını sağlamak için konsensus ve çalışma grupları oluşturmak
amacıyla 2015 yılının Mart ayında Birleşmiş Milletler tarafından bir Dünya Konferansı
düzenlenmiştir. Bu konferansta, konu ayrıntılı olarak ele alınmış, çeşitli forumlar
düzenlenmiştir. Burada acil durumlarda kullanılacak robotların durumu, geçmişteki örnekler ve
çözülmesi gereken sorunlar konusunda, çeşitli ülkelerden konunun uzmanları konuşmalar
yapmışlardır.
Konferansta, tüm tarafların katılacağı bir uluslar arası komisyon kurarak, robotik ve
bilişim teknolojileri konularında teknolojik gelişmelerin hızlandırılması ve bu teknolojilerin
ulusal acil durum yönetim planlarına ve yönetmeliklerine dahil edilmesinin sağlanması, karara
bağlanmıştır.
Kurulacak komisyonun görevleri arasında risk azaltma konusunda robotik biliminin
ulaşmayı hedeflediği amaçları ve başarı kıstaslarını tanımlamak en başta gelenleridir. Hedefler
ve bunlara ulaşmak için gerekli çalışmalar, operasyonel düzenlemeler, yasalar, işbirliği
koşulları, teknik hazırlık düzeyinin saptanması ve yapılan çalışmaların tanıtılması da
komisyonun görevleri arasındadır. Komisyon, yerel, ulusal ve uluslar arası gruplara ve
devletlere danışma konseyi olarak da yardımcı olacaktır.
Yapılan konuşmalarda, robotik teknolojisinin, gelecekte acil durum yanıtı, kurtarma ve
acil duruma hazırlık konusunda en önemli unsurlardan biri olacağı belirtilmiştir.
Robotik ve ilgili teknolojilerin son yıllarda kaydettiği hızlı gelişmeler, uygulamaların
giderek artmasına yol açmıştır. Örneğin insansız hava araçları geniş afet alanlarını çok hızlı
biçimde inceleyebilmiştir, uzaktan kumandalı insansız sualtı araçları, suyun altındaki petrol
kuyularında meydana gelen sızıntıları onarabilmiştir. İnsansız kara araçları, hasarlı nükleer
santrallerde radyoaktif kirlenmeye maruz kalmış bölgelerde çalışmıştır. Yirmi yıl önce, insansız
hava araçları, yalnızca gökyüzünden bilgi toplayabiliyorken, günümüzde, yapılara iyice
yaklaşarak detaylı keşif yapabilmektedir. Sadece bununla kalmayıp, küçük açıklıklardan
yararlanarak, hasarlı yapılara girebilmekte ve kurbanları arayabilmektedir.
Günümüzde insansız kara araçlarında var olan otonomi ve yapay zeka, acil durum
görevlilerinin yükünü azaltabilecek seviyeye ulaşmıştır. Aynı zamanda teknolojinin geldiği
noktayla, çevreden toplanan bilgi ile yapılan üç boyutlu ölçümler, coğrafi bilişim sistemlerine
(GIS, Geographic Information System) entegre edilebilecek haldedir. Bu nedenle, uzmanların
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tahminine göre robotik, acil duruma hazırlık, acil durum yanıtı ve kurtarma konusunda on yıl
içinde ana araç haline gelecektir.
Robotik, acil durumlarda başlıca aşağıdaki şekillerde katkıda bulunmaktadır:
1. Bilgi toplamak ve insanların ya da klasik araç-gerecin yapamayacağı şeyleri
yapmak. Örneğin, erişim dışı yerlerde arama kurtarma çalışmaları, yüksek
radyoaktif kirlenmeye maruz kalmış bölgelerdeki incelemeler.
2. Riskleri azaltmak. Örneğin, patlama, zehirli madde ve radyasyon riski olan
yerlerde, insanın yerine çalışabilme.
3. Zaman ve maliyet konusunda ekonomi sağlamak. Örneğin, potansiyel olarak
hasarlanabilecek yerlerin hızlı bir şekilde incelenmesi, normal koşullar altında
iskele kurarak yapılması gereken incelemelerin, iskelesiz gerçekleştirilebilmesi.
Son on yılda acil durumlardaki robot uygulamalarına bakıldığında, bazı eksikliklerin
olduğu ve bunların giderilmesi gerektiği görülmektedir. Bunlar iki başlık altında toplanabilir:
1. Teknolojik gelişmeye ihtiyaç vardır. Özellikle,
 Hareket
 Algılama
 Tanıma
 Uzak istasyon ile etkileşim
 Kablolu ve kablosuz haberleşme
 İnsanla etkileşim
 Akıllı otonomi
 Görev yürütme performansı
 Acil durum koşullarıyla uyumlu çalışma, patlamanın da gerçekleşebileceği
çevre koşullarında çalışabilme
konularında ilerleme sağlanmalıdır.
2. Robotların kullanımı konusundaki sosyal engeller azaltılmalıdır. Özellikle,
 Afete karşı önlemler
 Yol trafiği
 Altyapının ve endüstriyel yapıların onarımı
 Tedarik konusundaki performans testleri
 Tahmin edilen riskler için sigorta
konularındaki yönetmelikler robotları da içerecek şekilde düzenlenmelidir.
Bunların dışında, kimi uluslar arası standartların bu yeni teknolojiyle uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Bu standartlar arasında,



Güvenlik
Kablosuz frekans tahsisi
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Bileşen arayüzleri

bulunmaktadır. Buradaki uluslar arası standartlaştırma, sistemlerin büyük ölçeklerdeki
afetlerde ülkeler arasında paylaşımını kolaylaştıracak ve böylece pek çok hayatın kurtulmasına
yarayacaktır [86].
Teknolojinin uygulanması, her zaman sosyal değişiklikler de getirmiştir. Böyle bir
kararın ve bundan doğacak değişikliklerin uygulanması için, toplumların da bu fikre
hazırlanması gerekmektedir.

12.2 Büyük Doğu Japonya Depremi
Japonya'nın doğusunda 11 Mart 2011 tarihinde 14.26'da gerçekleşen 9 şiddetindeki
Tohoku depremi, hem son bin yılın en şiddetli depremidir, hem de tetiklediği dev tsunami
dalgaları ile Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarını vurmuş ve Fukushima'daki nükleer
santralde hidrojen patlamasına sebep olması nedeniyle de benzeri görülmemiş bir felaketler
zinciri yaratmıştır. Deprem, 9 Mart 2011'de en yükseği 7.2 şiddetinde olan öncüleri ile başlamış,
ancak asıl şok, 11 Mart'ta, Japonya'da son 130 yılda gerçekleşen en büyük şiddetteki deprem
halini almıştır. Sarsıntılar, kimi yerde 3-5 dakika kadar sürmüştür. Tsunami, nükleer
reaktördeki soğutma jeneratörlerinin devre dışı kalmasına yol açmış, bunun ardından nükleer
erime ve radyoaktif sızıntı meydana gelmiştir.
Deprem ve tsunaminin ardından ölenlerin ve kaybolanların sayısı 18 bini, yaralananların
sayısı ise 6 bini geçmiştir. 1 milyon 150 binden fazla ev ya yıkılmış, ya da hasar görmüştür.
Dünya Bankası, felaketin direkt maliyetinin 235 milyar dolar olduğunu ve ardından iş
dünyasındaki yankıları dolayısıyla 125 milyar dolarlık ek bir kayıp olduğunu tahmin
etmektedir. Afet dolayısıyla 8.5 milyon ev elektriksiz, 2.3 milyon ev ise susuz kalmıştır.
Felaketten sonra yaklaşık 500,000 kişinin bölgeden uzaklaşması gerekmiştir. Can kayıplarının
büyük çoğunluğu, tsunaminin boyutunun yanlış tahmin edilmesinden kaynaklanmıştır. Daha
önceki depremlerdekine benzer şekilde, dalgaların 3 metreye ulaşacağı tahmini, yanlış
çıkmıştır. Kurtulanların çoğu daha yüksek yerlerde yaşayanlardır. Ayrıca nükleer enerji
santrallerini olası tsunamilerden korumak amacıyla inşa edilen duvarlar, 2011 depreminde
alçak kalmış, santraller, bu nedenle tsunamiden etkilenmişlerdir. 1986'daki Çernobil
felaketinden sonraki en büyük nükleer enerji felaketi Fukushima'da yaşanmıştır.
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Şekil 64. 11 Mart 2011'de depremin ardından gelen tsunami [87].

Büyük Doğu Japonya Depremi, pek çok robotun ve robot teknolojisinin bir arada
kullanıldığı ilk büyük ölçekli afet olmuştur. Örneğin, Fukushima Daichii Nükleer Santrali'nde,
yukarıdan görüntülemekte ve ölçüm yapmakta, denizde kurbanların cesetlerini aramakta,
yapılarda, limanda ve endüstriyel tesislerde, gaz ve su borularında hasar tespitinde ve afetten
etkilenen kişilerin bakımında kullanılmışlardır. Bu afetle birlikte, acil durum yardımında
robotların rolü çokça tartışılmaya başlanmış ve medyanın gündemine gelmiştir. Burada
kazanılan deneyimlerle birlikte, robotların diğer acil durumlarda da kullanılması yönünde
beklenti oluşmuştur.
Fukushima Daichii Nükleer Güç Santrali'nde oluşan patlamalar, olay yerine seyahati
güçleştirmiş ve bu nedenle uluslar arası ekipler, robotlarını bölgeye geç getirebilmişlerdir.
Ancak, teknolojinin avantajlarından yararlanarak, su altında kilometrekarelerce alan saatlerin
içinde taranmış, bulunan nesneler uzaklaştırılmış ve yakıt sızdırmakta olan batık balıkçı
tekneleri bulunarak, denizi kirletmelerinin önüne geçilmiştir. Balıkadamların dalması riskli
olan ve tsunami dolayısıyla suyun altında enkaz yığınlarından oluşan adaların bulunduğu
ortamlarda, sualtı robotları cesetleri aramak için çalışmış, balıkadamların uzun sürede
yapabileceği işler böylece daha kısa sürede halledilmiştir. Yapılan aramalar sonucunda ceset
bulunamamıştır, bu da göstermektedir ki, sürüklenenler, tsunaminin şiddetiyle çok uzaklara
gitmişlerdir, sahile yakın kalan olmamıştır.
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Şekil 65. Fukushima Daichii Nükleer Santrali'nde robot kamerasından alınan görüntü. Robot, 10 saat çalışmak üzere
planlanmış, ancak 3 saatin sonunda çalışmasını durudurmuştur. Bunun ortamdaki aşırı radyasyondan kaynaklandığı tahmin
edilmektedir. Aşırı radyasyon, görüntüde bulanıklık olarak kendini belli etmektedir. Görüntünün alındığı anda 10.3 Sv/saat
değerindedir [88].

Sualtı robotlarının yaptığı çalışmalar sayesinde, Japonya'nın en büyük büyük balık
limanı olan Minamisanriku'nun, tekrar faaliyete geçişinin, beklenenden aylar önce ve somon
balığı dönemine yetişmesi sağlanmıştır.

12.3 Finale Emilia Depremi
Mayıs 2012'de, Kuzey İtalya'da 6 şiddetinde bir deprem olmuş, bunu artçıları ve bir ay
sonra başka bir deprem daha izlemiştir. Toplam olarak 27 kişi ölmüş ve pek çok bina hasar
görmüştür.

Şekil 66. Finale Emilia Depremi'nde oluşan hasara ilişkin örnek [89].

Bu depremde, insansız kara ve hava araçları, durum tespiti yapmakta kullanılmıştır.
Kullanılan insansız kara aracı 25 kilogram ağırlığında, 60-70 derecelik açılarda da tırmanma
özelliğine sahip, zor koşullarda ilerleyebilen bir platformdur. -10, ila +40 derecelik ısılarda
çalışabilmektedir. Robotun üzerinde kamera, lazer, IMU ve GPS algılayıcı seti bulunmaktadır.
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Robota ayrıca dört çekirdekli bilgisayar monte edilmiştir. Robot, deprem sonrası araştırmalar
için tüm gün bazında çalıştırılmıştır.

Şekil 67. İnsansız kara aracı, Finale Emilia Depremi'nde, kilisenin içinde hasar tespiti yaparken [90].

İki tür insansız hava aracı kullanılmıştır. Bunlar, ortamı görüntülemekte kullanılmıştır.
İkisinin işlevi ayrıdır. Birisi 2 kilograma kadar yük de taşıyabilirken, diğerinin böyle bir özelliği
yoktur. Birisi yağmur gibi etkenlere korumalı iken, diğeri değildir. GPS'in olmadığı ortamda
çalışmaları gerekmiştir [90].

Şekil 68. Finale Emilia'da çalışan insansız hava araçları [90].

12.4 2015 Nepal Depremi
25 Nisan 2015'te Nepal'de meydana gelen 8 şiddetindeki deprem sonucunda, 8,000 kişi
ölmüş ve 21,000 kişi yaralanmıştır. Bölgede araştırma yapmak üzere Kanada'dan dron filoları
gönderilmiştir. Nepal'de yeterli helikopter olmadığı için, dronların yardım malzemesi taşıması
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gündeme gelmiştir. Gönderilen dronların termal kameraları vardır ve hayatta kalan
kazazedelerin vücut ısılarından onları bulabilmekte, çok gelişmiş kameraları sayesinde, insan
yüzlerinin detaylarını çok uzaktan bile algılayabilmektedir. Dronlar aynı zamanda felaket
bölgesinin 2 ve 3 boyutlu haritalarını hazırlayarak kurtarma ekiplerine yardımcı olmayı da
üstlenmişlerdir.
Hiç kuşkusuz, yukarıda verilen örnekler, robotların kullanıldığı felaketlerin hepsini
kapsamamaktadır. Daha pek çok çalışma vardır. Bunlar arasında belki de ilk örnek, 11 Eylül
2001'de New York'ta World Trade Center'a uçakla yapılan intihar saldırısıdır. Burada oluşan
enkazda robotlar çalışmışlardır. Nepal Depremi'ne gelinceye kadar, pek çok deprem, sel,
yangın, toprak kayması gibi acil durumlarda insansız araçlardan yararlanılmıştır. Teknolojinin
giderek gelişmesiyle, sağlanan faydanın artacağı görülmektedir.

Şekil 69. Nepal Depremi sonrasında sokaklardan bir görüntü [91].

12.5 Acil Durumların Geleceği ve Robotik
Yapılan çalışmalar, doğal afetlerin yanı sıra, kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer ve
patlayıcıların söz konusu olduğu felaketlerin risklerinin, sosyal yapıdaki değişimler ve eskiyen
yapılar, altyapılar nedeniyle giderek çoğaldığını göstermektedir. Patlama, gaz sızıntısı, büyük
çapta yangınlar, kuş gribi gibi ölümcül salgın hastalıklar ve terörist saldırılar gibi önemli
güvenlik açıklarına yol açan ciddi sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle büyük şehirler,
benzer açılardan büyük risk altındadır. Özel kuruluşlar ve bireylerin kendi başlarına bu tür
durumlara hazırlık yapmalarını beklemek mantıklı olmayacaktır. Çok sık ortaya çıkmayan bu
tehlikeler, her ne kadar düşük frekanslı olsalar da, gerçekleştiklerinde meydana getirdikleri
maddi ve manevi yıkımın büyük oluşu nedeniyle, hazırlığın bir devlet politikası olarak
benimsenmesini gerektirmektedir.
Afet sonucu normal hayata dönüş süresinin kısaltılması, ekonominin duraklama sürecini
kısaltır, endüstriyel rekabette geri kalmayı önler. Felaketler her zaman dönüşerek, yapısal

227

değişikliklere uğrayarak gelişir ve sosyal tepkiler, acil duruma hazırlık, acil durum yanıtı,
iyileşme ve hayata dönme, hayatı yeniden kurma aşamalarında farklıdır.
Acil durum robotiği algılama, hareket ve arazide çalışma gibi büyük bir pazar
potansiyeli olan konulardaki gelişmelerde önemli etkiye sahiptir. Robotların görevi, uzaktan ya
da otomatik olarak bilgi toplamak, ya da bir görevi yerine getirmektir. Bunları yaparken, insanın
yerine geçmesi beklenir.
Robotların bilgi toplaması konusundaki örnekler, kurban arama, durum tespiti, eski
yapılarda felakete yol açabilecek unsurların keşfi ve bunlara benzer etkinliklerdir.
Robotlar, özellikle aşağıdaki görevlerde, çok verimli çalışabilir:
1. Yükseklerde, su altında ve insan erişiminin zor olduğu bölgelerde keşif
çalışmaları.
Çökmüş binalarda, hasarlı köprülerde, kulelerde ve büyük yapılarda, sel, tsunami gibi
nedenle suya gömülmüş yapılarda, gemilerde ve bunların enkazında araştırma yapmak, kurban
aramak, durum tespiti, kurtarma çalışması yapmak önemlidir.
Robotlar acil durum yanıtı politikasını belirlemekte ve karar almakta, kurbanların
hayatta kalma oranını arttırmakta ve durumun hızla iyileştirilmesinde, acil durumların hemen
başında global keşifler yaparak yardım etmek konusunda çok verimli çalışır. Eskimiş altyapının
ve binaların incelenmesi, felaketlerin yaşanmaması açısından önemlidir. Robot teknolojisi,
incelenmesi gereken bölgeyi çok detaylı olarak inceleyebilir.

Şekil 70. Okyanus tabanındaki depremleri inceleyen otonom insansız sualtı aracı [92].

2. Radyoaktif kirlenmeye uğramış, patlama riski bulunan ya da güvenliğinden
emin olunamayan bölgelerin keşfi.
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Bu tür bölgelerin insanlar tarafından incelenmesi çok risklidir. Beklenmedik, ikincil
patlamalar, hasarlar, çökmeler, yangınlar her an ortaya çıkabilir.
3. Geniş alanda uzun süren uzaktan kumandayla ya da otomatik olarak
yapılabilecek, titiz inceleme ve haritalama işlemleri.
Robotlar, bu tür çalışmalarda doğruluk ve hassasiyeti arttırıp, maliyeti düşürürler. Bu
tür çalışmalara örnek olarak, büyük sellerin yarattığı hasarın tespiti, volkanik patlamaların
incelenmesi, radyasyon kaynaklarının haritalanması, verilebilir. İnceleme çalışmasının kalitesi
yüksektir ve uzaktan kumanda istasyonunda incelenip, kayıt edilebilir.

Şekil 71. Uzaktan kumandalı robot, su altından volkan monitörünü çıkarırken [93].

12.6 Robotiğin Çözmesi Gereken Problemler
Acil durumlarda kullanılan robotlar, pek çok fonksiyonun bir sisteme bütünleşik hale
getirilmesiyle elde edilirler. Bu fonksiyonlarla ilgili olarak kimi zorluklar yaşanmaktadır.
Bunlar aşağıda listelenmiştir:
1. Hareket
Acil durum olduğunda, enkaz, moloz yığını gibi hareketi güçleştirici unsurlar da
devreye girebilmektedir. Bunların varlığında ilerlemek gerektiğinden, robotların bu hareket
yetisine sahip olması beklenir.
2. Algılama ve tanıma
Bölgede toplanması bilginin algılanmasında ve elde edilen veriden tanıma işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesinde, acil durum robotlarının endüstriyel robotlardan daha iyi olması
beklenir. Bulunulan yerin koşulları bilinmemektedir ve robot için uygun bir ortam hazırlamak
söz konusu değildir. Robot, iyi bir yörünge planlama kapasitesine sahip olmalıdır. Engellerle
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karşılaştığında, ne yapması gerektiğini iyi bilmelidir. Toplanan veri genelde çok fazladır. Bu
kadar çok verinin işlenebilmesi için ağ kullanmak gerekecektir. Robotun ağlarla çalışmak
konusunda iyi ve bunlara uyumlu olması gerekmektedir.
3. Haberleşme
Gürültüsüz haberleşme, çalışırken ve hareket halindeyken de haberleşebilme, ihtiyaç
duyulan özelliklerdir. Kablosuz haberleşmenin mesafesi kısadır. Karmaşık binaların içinde,
enkaz ya da suyun altında kablolu haberleşme olması gerekmektedir. Kabloların varlığı, bu tür
ortamlarda hareketi iyice güçleştirmektedir. Robotun kabloları kendiliğinden idare edebilmesi
ya da kablosuz haberleşmenin bu ortamlarda da geçerli hale gelmesi, işleri kolaylaştıracaktır.
4. Robot-insan etkileşimi ve ara yüzü
5. Sistem entegrasyonu
Robotun yapması gerekenler, acil durum koşullarında gerçekleştirilebilir şeyler
olmalıdır.
6. Robot performansı
Ağırlık, boyut, yapı, ek sistemler, işi yapmak için gereken zaman, enerji onarım, bakım,
güvenilirlik, ortamın koşullarına, ısıya, suya, patlamaya dayanıklılık gerekli olmaktadır. Pek
çok durumda patlama riski bulunduğundan buralarda robotlar kullanılamamaktadır.
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Uygulamalar
1) Konuda geçen depremleri araştırınız.
2) Robotların acil durumda kullanımı hakkında araştırma yapınız.

Uygulama Soruları
1) Acil durumlarda neden giderek daha az insansız kara aracı ve daha fazla insansız
hava aracı kullanılmaktadır?
2) Robotlar acil durumlardaki uygulamalarda ne gibi sorunlarla karşılaşmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afette riskin azaltılması konulu Birleşmiş Milletler konferansından çıkan sonuçlar ve
alınan kararlar anlatıldı. Bu konuda robotlara biçilen rol üzerinde duruldu. Robotların
kullanıldığı afetlerden Büyük Doğu Japonya Depremi, Finale Emilia Depremi ve Nepal
Depremi örnek olarak incelendi. Bu depremlerde robotların nasıl işe yaradığı anlatıldı. Acil
durumların geleceği hakkındaki öngörüler aktarıldı. Gelecekte robotların acil durumlarda ne
gibi görevler üstleneceği üzerinde duruldu. Robotiğin henüz çözemediği ve çözmesi gereken
sorunlar üzerinde duruldu. Bunlarla ilgili öneriler dile getirildi.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

GIS neyin kısaltmasıdır?
Gelişmiş insan sistemi
Gelişmiş ilgi sistemi
Gelişmiş bilgi sistemi
Coğrafi bilişim sistemi
Robotik ilgi sistemi

2) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda kullanılacak robot teknolojisinde
geliştirilmesi gereken konulardan değildir?
a. Hareket
b. Algılama
c. Tanıma
d. İnsanla etkileşim
e. Tedarik
3) Aşağıdakilerden hangisi robotların kullanımı konusundaki sosyal engellerden
değildir?
a. Afet önlemleri ile ilgili yönetmelikler
b. Uzak istasyon ile etkileşim
c. Yol trafiğinin düzenlenmesi
d. Tahmin edilebilir riskler için sigorta
e. Altyapının onarımı konusundaki yönetmelikler
4) Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Doğu Japonya Depremi'nde robotlar tarafından
yapılan işlerden değildir?
a. Nükleer santrale elektrik getirme
b. Yukarıdan görüntüleme
c. Denizde ceset arama
d. Yapılarda hasar tespiti
e. Gaz ve su borularında hasar tespiti
5)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi robotiğin çözmesi gereken problemlerden değildir?
Hareket
Algılama
Tanıma
Haberleşme
Ağ saldırıları

6) Robotlar, radyoaktif kirlenmeye uğramış bölgelerde kullanılamaz.
Doğru / Yanlış
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7) Robotlar, acil durumda haritalama işinde verimli çalışabilirler.
Doğru / Yanlış
8) Acil durum robotları, bilginin algılanmasında endüstriyel robotlardan daha iyi
olmalıdır.
Doğru / Yanlış
9) Patlama riski olan yerlerde robotların kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Doğru / Yanlış
10) Afetler çok sık gerçekleşmediğinden, hazırlık yapmak gereksiz masraf
anlamına gelir.
Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-D, 2-E, 3-B, 4-A, 5-E, 6-Yanlış, 7-Doğru, 8-Doğru, 9-Yanlış, 10-Yanlış
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13. TEKNOLOJİK KAZALAR, FELAKETLER VE AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13 Teknolojik Kazalar, Felaketler ve Afetler
13.1 Teknolojik Kazaların, Felaketlerin ve Afetlerin Tanımı
13.2 İnsandan Kaynaklanan Teknolojik Tehditlerin Kısa Tarihi
13.3 20. ve 21. Yüzyıllardaki Endüstriyel Kazalara Örnekler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Teknolojik kaza, felaket ve afet arasında ne fark vardır?
2) Teknolojik kazalar ne zaman başlamıştır?
3) Teknolojik kazalara karşı ne gibi önlemler alınabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Teknolojik Kazaların, Felaketlerin
ve Afetlerin Tanımı

Tanımlar arasındaki farklılıkların
kavranması

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Teknolojik Tehditlerin Tarihi

Kazaların gelişiminin örneklerle
incelenmesi

Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Teknolojik kaza



Teknolojik felaket



Teknolojik afet



Normal Kaza Teorisi



Yüksek Güvenilirlik Teorisi



Endüstri Devrimi



Petrol Sızıntısı

236

GİRİŞ
Teknolojik kazalar, derecelerine göre meydana geldikleri yeri ya da çok büyük bir
bölgeyi etkileyebilmektedir. Geçmişte örneği görülen bu tür geniş ölçekli felaketler olmuştur.
Etkileri yıllarca sürebilmekte, hatta bölgenin boşaltılması gerekmektedir.
Çevre ve insan sağlığı için teknolojik tehditlere karşı önlem alınması zorunludur. Bu
konuya giderek daha fazla önem verilmektedir. Ancak henüz büyük felaketlerin yaşanmasının
önüne geçilememiştir.

13.1 Teknolojik Kazaların, Felaketlerin ve Afetlerin Tanımı
Teknolojik kazalar, endüstriyel kuruluşların faaliyeti sırasında, ihmal ya da kaza sonucu
ortaya çıkarlar. Basit endüstriyel kazalar, ne yazık ki, her gün olmaktadır ve gerekli önlemler
alınırsa, azaltılmaları bir dereceye kadar mümkündür. Zira çoğu ihmalden ve güvenlik
önlemlerini yeterince uygulamamaktan meydana gelir.
Büyük çapta ölümlere, maddi ve manevi kayıplara yol açanlara ise, derecesine göre
teknolojik felaket ya da afet adı verilir.
Teknolojik afetlerle, doğal afetler arasındaki fark, teknolojik olanların insan tarafından
oluşturulan yönleridir. Doğal afetler üzerinde insan kontrolü bulunmamaktadır. Doğal afetler,
atmosfer, su, jeoloji (sismik ve volkanik), kendiliğinden ortaya çıkan orman yangını gibi
kaynaklardan doğar. Ancak insanın neden olduğu afetler, insanların faaliyetinden, gerektiği gibi
davranmamasından, ihmalkarlığından ya da hatasından doğar. Sonuçta afet adını alan olgu,
toplumun işleyişini ciddi oranda kesintiye uğratır. Bunların sonucunda ölümler, maddi kayıplar
ve ciddi ekonomik zarar ortaya çıkabilir. Afetler aynı zamanda toplumsal sıkıntı ve toplumun
kırılganlığının test edildiği büyük olaylara dönüşebilir. Bazı yorumlara göre insandan
kaynaklanan afetler sosyo-teknik problemlerdir; öngörü, teknik, sosyal, kurumsal ve yönetimle
ilgili sorunlardan ileri gelirler. Normal Kaza Teorisi'ne göre yüksek karmaşıklık düzeyi ve sıkı
bağlaşım eninde sonunda hatalara neden olur. Bu teoriye göre teknolojik kazalar önlenemez ve
her zaman olurlar, ciddi olanları önlenemez, ancak arada sırada görülürler, afetler de
önlenemez, ancak çok nadir yaşanırlar.
1980'lerin ortasından beri, Normal Kaza Teorisi'ne karşıt olarak geliştirilen ve revaçta
olan Yüksek Güvenilirlik Teorisi, hemen hemen mükemmel güvenlik seviyesine sahip yüksek
güvenilirlikte sistemler yaratmanın mümkün olduğunu ifade etmektedir.
Yirminci yüzyılın başlarında doğmuş ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
gelişmiş olan Afet Bilimi, Fizik, Jeoloji, Coğrafya, Planlama, Mühendislik, Sosyoloji, Psikoloji
ve Tarih gibi bilimlerden katkı görmektedir.
Uluslar Arası Çevre Koruma Toplumu'nun tanımına göre, felaketler, kişilere, mala,
hayvanlara, bitkilere ve diğer doğal kaynaklara zarar veren fiziksel ya da kimyasal etkenlerdir.
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Teknolojik kazalar, bu tür nedenlerden kaynaklanan ve teknik, sosyal, kurumsal ya da işletimsel
hatalardan ortaya çıkan küçüklerden (tek toksik maddeden kaynaklanan) büyüklere
(endüstriyel, kimyasal ya da nükleer kazalar) dek skalası olan kazalardır. Bazıları teknolojik
kazaların alanını belirleyerek, büyük ölçekli sistemlerin, nakliye sistemlerinin ya da endüstriyel
süreçlerin tasarımında ya da yönetimdeki hatalardan kaynaklanıp, toplumsal ölçekte can ve mal
kaybına, çevresel zarara, yaralanmaya yol açan kazalar olarak tanımlamışlardır. Uzun süreli
etkileri olan teknolojik kazalar ise kronik teknolojik afet olarak adlandırılmıştır.

Şekil 72. Çin'de havai fişek fabrikasında patlama sonucunda çıkan yangın [94].

Bazı çalışmalar, yedi sınıf teknolojik felaketten söz etmektedir; şiddetine göre ise üç
gruba ayırmaktadır. Bunlar,
1. En şiddetli teknolojik felaketler: çoklu ekstrem felaketler (nükleer savaş,
rekombinant DNA, pestisitler)
2. İkinci seviyedeki felaketler: ekstrem felaketler. Bunlar da aralarında
a. Kasıtlı olarak biyositler tarafından neden olunanlar (antibiyotikler,
aşılar),
b. Kalıcı teratojenler (uranyum madenciliği, kauçuk üretimi),
c. Nadir felaketler (LNG patlamaları, ticari uçak kazaları),
d. Ortak ölüm sebepleri (araba kazaları, kömür madenciliği hastalıkları),
e. Yaygın global tehditler (fosil yakıt ve CO2 salınımı, ozon tabakasının
incelmesi)
şeklinde sınıflandırılırlar.
3. Üçüncü seviyedeki felaketler, basit teknolojik felaketler şeklindedir.
1990'ların sonunda Birleşmiş Milletler tarafından, afetlerin önlenmesi, zararlarının
azaltılması ve yardım sağlanması amacıyla görevlendirilen Uluslar Arası Çalışma Grubu,
teknolojik felaket yaratabilecek kaynakları belirlemiştir:
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Patlama veya yangın yoluyla atmosfere kimyasalların yayılması
Tank veya boru hattı delinmesi yoluyla suya kimyasalların yayılması,
kimyasalların suda çözünmesi
Denizde petrol sızıntısı
Uydu kazası (radyonüklitler)
Metalurjik süreçlerde radyoaktif kaynaklar
Çevreye radyonüklitlerin saçılmasına yol açacak diğer kaynaklar
Atık yönetimi etkinliklerinin yol açtığı kirlenme
Toprak kirlenmesi
Yolda ve demiryolunda yeraltı suyu kirlenmesine yol açan kazalar
Atık boşaltma yoluyla (yavaşça artan) yeraltı suyu kirlenmesi
Uçak kazaları
Askeri faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkan salınımlar ve kirlenmeler (uranyum
kullanımı, vs.) veya yıkımlar
Biyolojik maddelerin (virüsler, bakteriler, mantarlar) endüstriyel kullanımı
dolayısıyla ortaya çıkan salınımlar.

13.2 İnsandan Kaynaklanan Teknolojik Tehditlerin Kısa Tarihi
Doğal felaketler ve afetler, insanlığın ilk sahneye çıktığı andan itibaren başa çıkılması
gereken durumlardır. Ancak insan tarafından üretilen teknolojilerin yarattığı felaketlerin ve
afetlerin tarihi teknolojinin tarihi kadar yenidir; Endüstri Devrimi ile başlayan bir süreçtir. Asıl
büyük kazalar ise 1970'lerde ve 80'lerde meydana gelmiştir. Bu dönemde yoğun endüstrileşme
söz konusudur. Bu kazalar, standartlaşmanın önemini ve uluslar arası işbirliğine gidilmesinin
gerekliliğini göstermiştir. Teknolojik felaketlerin 'risk toplumu' olarak adlandırılan bu dönemde
globalleşmesi, teknolojik afetlere disiplinler arası bir yaklaşımla eğilme gerekliliğini de
düşündürmüştür.
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren endüstriyel kazalar, deniz kazaları ve
toplu taşıma araçlarının kazaları, en gelişmiş toplumlarda bile önlenemeyen durumlar haline
gelmiştir. Kimi çalışmalarda, bu dönemde meydana gelen ve günümüzde de geçerli olan
sınıflandırmaya göre, insandan kaynaklanan afetler üç gruba ayrılır:




Büyük ölçekli mühendislik yapılarında oluşanlar (kamu binaları, köprüler,
barajlar)
Endüstride meydana gelenler (üretim, depolama ve tehlikeli maddelerin
nakliyesinde, güç üretiminde)
Toplu taşımada ortaya çıkanlar (kara, hava, deniz)

Yangın, büyük ölçekli yapısal afetlerde en başta gelenlerden biridir. Aşağıdaki tabloda,
belli başlı yangınlara bazı örnekler verilmiştir.
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Tablo 10. Bazı önemli yangınlar ve yol açtığı kayıplar.

Bilinen Adı
Büyük Londra Yangını
Büyük Chicago Yangını
Viyana Tiyatrosu Yangını
Iroquois Tiyatrosu Yangını

Yılı
1666
1871
1881
1903

Kayıp
13,200 ev, 6 kişi
18,000 ev, 300 kişi
850 kişi
571

Bu dönemde İskoçya'daki Tay köprüsü, 75 kişinin hayatına mal olarak çökmüş (1879),
Pensilvanya'daki South Fork barajı, 2,000'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştır (1889). Bu
felaketlerden sonra, binaların yapımı ile ilgili olarak daha farklı yasal düzenlemelere gidilmesi
gerektiği anlaşılmıştır.

Şekil 73. 1860'ta Brooklyn'de şapka fabrikasında çıkan yangın [95].

Bu tür olayların bir sonucu olarak, köprülerin çökmesini ya da insanların opera
binalarında ölmesini beklemek yerine, yapı mühendislerinden ve sosyal psikologlardan,
tasarımın etkinliğini ve tehlike durumundaki kalabalıkların psikolojisini tahmin etmeleri
istenmiştir.
Buharlı makinelerin patlaması, yangınlar ve diğer endüstriyel kazalar, yalnızca
buralarda çalışanların güvenliğini tehlikeye sokan tehditler ve hasarlar değildi, aynı zamanda
fabrikalara ve endüstriyel tesislere yakın bölgelerde yaşayanları da tehlikeye atmaktaydı. On
dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başında, maden kazalarına sık sık rastlanıyordu.
İngiltere'nin Galler bölgesinde pek çok kaza meydana gelmiştir. Örneğin Albiery kömür
ocağında 1894'te meydana gelen gaz patlamasında yaklaşık 300 kişi ölmüştür. Universal kömür
ocağında 1913 yılındaki patlamada ise 439 kişi ölmüştür.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1876-1921 aralığında 5 kişiden fazla ölüm olan maden
kazalarının sayısı 497'ydi. Avrupa'nın maden ocaklarında, özellikle de Belçika, Almanya,
Polonya ve Rusya'da pek çok kaza olmuştur. En korkunç maden kazalarından birisi 1906'da
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Fransa'nın Lens şehrinin yakınlarındaki Courrières madeninde meydana geldi. Bir kısmı çocuk
olmak üzere, 1,000'den fazla insan hayatını kaybetti.

Şekil 74. Courrieres maden kazası [96].

Teknik sorunlar ve insan ihmali sonucunda makinelerin kullanımı ya da üretim
aşamalarında meydana gelen kazaların yanı sıra, dolaylı yoldan insan davranışlarının bir sonucu
olarak meydana gelen ve çevreye ilişkin acil durum ve afetler de göz önüne alınmalıdır. On
dokuzuncu yüzyılda kötü çevre politikaları ve büyük endüstriyel şehirlerdeki yanlış kentleşme,
sellerin ve toprak kaymalarının yıkıcı etkilerini katlayarak arttırdı, hasarlara ve can kayıplarına
yol açtı.
Nehir havzalarına endüstriyel yapıların ve kentsel yerleşmenin yığılması, modern hijyen
koşullarının ve sağlık mevzuatının olmaması, ortaya bazı çevresel acil durumların çıkmasına
neden oldu. Örneğin, Thames nehrinin büyük bir kanalizasyona döndüğü "Büyük Koku",
Londra'da 1958 yazında gerçekleşti. Bu olaylar, şehir kirliliği, içme suyunun ve atık suyun
yönetiminin halk sağlığını tehlikeye atmadan gerçekleştirilmesi ve kolera salgınlarını önleme
yollarının düşünülmesine yol açtı.
Sanayileşme ile direkt bağlantısı olan hava kirliliği gibi olumsuz durumlar, on
dokuzuncu yüzyılda ortaya çıktı. Üretimin farklı aşamalarında açığa çıkan kirleticilerin,
kömürün tozu ve isiyle karışarak bacalardan etrafa yayılması, çokça acil durum yaratarak,
toplum sağlığı üzerinde dramatik etkiler gösterdi.
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Bu tür olaylar özellikle İngiltere'nin bazı büyük şehirlerinde, orta ve batı Avrupa'nın
bazı bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayileşmiş eyaletlerinde kayıtlara geçti.
Bunlardan en kötü olanlarından birisi, Londra'da 1879 ve 1880 yıllarında gerçekleşti, duman
emisyonu hakkındaki mevzuata rağmen, kalın bir sis ve duman tabakası, şehrin üzerinde
aylarca asılı kaldı.
Görüş mesafesi neredeyse sıfırdı. Evden yürüyüşe çıkan insanların kaybolmamak için
binaların duvarları boyunca yürümesi gerekiyordu. Bu durum, halk sağlığı üzerinde de çok
ciddi etkilere yol açtı. "Smog" (smoke + fog) adı verilen olay sonucu, ölümler % 220 oranında
arttı. Smog, Charles Dickens'ın romanlarına ve Claude Monet'nin resimlerine de konu oldu.
Endüstriyel felaketlerin yanı sıra, toplu ulaşım felaketleri ve afetleri, on dokuzuncu
yüzyılda ve yirminci yüzyılın başında en ciddi tehditlerdendi. Geleneksel deniz ulaşımının
yanında modern ulaşım yolları olan raylı sistem, otomobiller ve diğer motorlu araçlar
sorgulanmaya başlandı. Bu dönemde çok ölümlü kazalar yaşandı. Aşağıdaki tabloda en fazla
kayba yol açanlar gösterilmektedir.

Tablo 11. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında meydana gelen yüksek can kayıplı ulaşım kazaları.

Adı

Yılı
Can Kaybı
Deniz Kazaları
Princess Alice
1878
700 civarı
La Bourgogne
1898
550 civarı
Norge
1904
600'den fazla
Titanic
1912
1517
Principe de Asturias
1912
500 civarı
Kirchemaru
1912
1,000
Raylı Sistem Kazaları
Paris Metro Faciası
1903
84
Çarpışmalar
1833-1918 8800'den fazla
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Şekil 75. Titanik'in batışı [97].

Bütün bu felaketler, gelecekte benzerlerinin yaşanmaması için, güvenlik standartlarının
oluşturulması gerektiğini düşündürdü. İşçilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler
konusunda gerekli mücadeleyi sendikalar ve partiler yürüttü. Bunların sonucunda, devletler,
işçi güvenliği ve kazaların önlenmesi ile ilgili konularda yasal düzenlemelere gitti. Uygulamaya
geçilmesi konusunda ise devletin ağırlığını koyması gerekti.
Endüstriyel kazaların dolaylı bir sonucu da, iş hekimliği mesleğinin o zamanda ortaya
çıkmasıydı. İş hekimliği sayesinde, işle ilgili hastalıkların ortaya çıkmasının ve yayılmasının
engellenmesine çalışıldı. Örneğin asbest tozuna maruz kalmak ile bazı ciddi akciğer
hastalıklarının bağlantısı saptandı ve kanıtlandı.
İkinci Dünya Savaşı'na kadar, üretimde çalışan işçilerin sağlığıyla ilgilenmek
marjinallik olarak görülüyordu. Sonuçları bir felaket olsa da, bazı hastalıklara yakalanmak
olağan sayılıyordu ve bunun kaçınılmaz olduğuna inanılıyordu.
Sivil koruma tekniklerinin ortaya çıkmasıyla ve doğal afetlerde uygulamaların
başlamasıyla, teknoloji ve bilim de bu yönde gelişti. Aynı zamanda profesyonel çalışma
hayatının insan hayatına değer vermeye başlayan yeni koşulları sayesinde, afetlerin önlenmesi
fikri de yavaş yavaş kabul görmeye başladı [98].
Kazaya neden olabilecek maddelerin ve bunların kullanımıyla ilgili olarak insanın hata
yapma riskinin de artması, teknolojik kazaların hızla artmasına yol açmıştır. Bu nedenlerle,
kollektif güvenlik, halk sağlığı ve çevre koruma için ulusal ve uluslar arası düzeyde uyum
politikaları konusunda gösterilen çabanın artmasını zorunlu kılmıştır.

13.3 20. ve 21. Yüzyıllardaki Endüstriyel Kazalara Örnekler
En korkunç endüstriyel kazalardan birisi, 2-3 Aralık 1984 gecesi Hindistan'ın Bhopal
yöresinde yaşandı. Böcek ilaçları üretilen bir fabrikada gaz sızıntısı, 500,000'den fazla kişiyi
etkileyecek şekilde, havaya ve suya zehirli metil izosiyanat ve diğer kimyasalların karışmasına
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yol açtı. İki hafta içinde 8,000 kişi öldü, 558,125 kişi yaralandı (bunların 3,900'ü iyileşemedi
ve engelli olarak kaldı). Bu olay Bhopal Gaz Trajedisi olarak anılmaktadır.

Şekil 76. Bhopal'de yaşanan trajik gaz sızıntısı [99].

Çin'deki Banqiao barajı, yapımının bitmesinden 23 yıl sonra, 8 Ağustos 1975'te yıkıldı.
Barajın dayanabileceği yağmur miktarının iki katı kadar yağmur yağınca, hem doğal
nedenlerden, hem de öngörü eksikliği ve barajın hesaplarında yapılan hatalardan kaynaklanan
bu durum sonucunda, 15.38 milyar metreküp su çevreye yayıldı ve 250,000'den fazla insanın
ölümüne yol açtı. Bu kaza, tarihteki en büyük baraj kazasıdır.

Şekil 77. Banqiao barajının yıkılması [100].

10 Temmuz 1976'da İtalya'nın Seveso bölgesindeki bir fabrikadan, son derece zehirli
bir kimsayal olan diyoksinin en zehirli çeşidi TCDD'nin havaya ve toprağa karışacak şekilde
sızması sonucu, 3,300 çiftlik hayvanı öldü. TCDD, kalıcı ve besin zincirine dahil olduğunda
çoğalan yapıya sahip olduğundan, 80,000 hayvan imha edildi.
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Şekil 78. Seveso kazasından sonra çevre kontrolü [101].

26 Nisan 1986'da Ukrayna'da gerçekleşen Çernobil nükleer sanral kazasında aşırı
derecede radyasyona maruz kalmaktan, yaklaşık 985,000 kişinin kanserden öldüğü tahmin
edilmektedir.

Şekil 79. Kazadan sonra Çernobil nükleer enerji santrali [102].

24 Mart 1989'da Exxon Valdez isimli petrol tankeri Alaska'da petrol sızdırınca,
yüzbinlerce varil ham petrol denize döküldü. Bunun sonucunda yüzbinlerce deniz hayvanı kısa
sürede öldü. Olayın çevre üzerinde hala süren etkileri gözlenmektedir ve bazı türlerin
nüfusunun azaldığı tespit edilmiştir.
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Şekil 80. Exxon Valdez'den ham petrolün okyanusa yayılışı [103].
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Uygulamalar
1) Konuda geçen felaketleri araştırınız.
2) Ülkemizde gerçekleşen ve büyük kayıplara yol açan teknolojik kazaları
araştırınız.

Uygulama Soruları
1) Teknolojik kazaların önlenmesi için ne tür önlemler alınmalıdır?
2) Teknolojik afetlerin önlenmesi mümkün müdür?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teknolojik kazaların, felaketlerin ve afetlerin tanımı verildi. Normal Kaza Teorisi'nin
ve Yüksek Güvenilirlik Teorisi'nin kazalar konusundaki yaklaşımlarından bahsedildi.
Kazaların tarihi özetlendi. Örnekler verildi.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

Uzun süreli etkileri olan teknolojik kazalara ne ad verilir?
Afet bilimi
Normal kazalar
Yüksek güvenilirlik
Kronik teknolojik afet
Endüstriyel süreç

2)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi en şiddetli teknolojik felaketler sınıfına girer?
Pestisitler
Kalıcı teratojenler
LNG patlamaları
Uçak kazaları
Araba kazaları

3)
a.
b.
c.
d.
e.

Teknolojik felaketler ve afetler ne zamandan sonra başlamıştır?
Endüstri Devrimi
Fransız Devrimi
Şapka Devrimi
İnsanlığın var olması
M.Ö. 700

4)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi en büyük yangındır?
Büyük Londra Yangını
Büyük Chicago Yangını
Viyana Tiyatrosu Yangını
Iroquois Tiyatrosu Yangını
Şan Tiyatrosu Yangını

5)
a.
b.
c.
d.
e.

'Büyük Koku' nerede gerçekleşti?
Viyana
Roma
Paris
Prag
Londra

6) Endüstriyel kazaların dolaylı bir sonucu, iş hekimliği mesleğinin ortaya
çıkışıdır.
Doğru / Yanlış
7) Bhopal Gaz Trajedisi, Çin'de yaşanmıştır.
Doğru / Yanlış
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8) Tarihteki en büyük baraj kazası, Çin'deki Banqiao barajında yaşanmıştır.
Doğru / Yanlış
9) Çernobil nükleer santral kazası, sağlık üzerinde kayda değer bir etki
göstermemiştir.
Doğru / Yanlış
10) Alaska'da Exxon Valdez'in sızdırdığı ham petrol, yüzbinlerce deniz hayvanının
kısa sürede ölümüne yol açmıştır.
Doğru / Yanlış
Yanıtlar: 1-D, 2-A, 3-A, 4-B, 5-E, 6-Doğru, 7-Yanlış, 8-Doğru, 9-Yanlış, 10-Doğru
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14. TERÖRİZMLE MÜCADELEDE BİLİMSEL YÖNTEMLER-I:
BİYOMETRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14 Terörizmle Mücadelede Bilimsel Yöntemler-I: Biyometri
14.1 Biyometrinin Tanımı
14.2 Biyometrinin Kullanımı
14.3 Biyometrik Sistemlerin Özellikleri
14.4 Biyometrik Sistemlerde Hata Hesapları
14.5 Biyometrik Sistemlerin Modları
14.6 Biyometrik Sistemlerin İşleyişi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Biyometri nedir? Ne işe yarar?
2) Günlük hayatınızda kullandığınız bir biyometri çeşidi var mı? Varsa neden
kullanıyorsunuz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Biyometrinin Tanımı ve
Kullanımı

Biyometrinin anlaşılması,
kullanım örneklerinin
incelenmesi

Biyometrik Sistemlerin İşleyişi

Bir çözüm önerisi olarak
incelenmesi
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Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak
Ders notunu okuyarak, bu
konuda internet araştırması
yaparak

Anahtar Kavramlar


Biyometri



Fizyolojik biyometri



Davranışsal biyometri



Tanıma



Doğrulama



Onaylama



Hatalı eşleştirme



Hatalı eşleştirmeme
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GİRİŞ
Yapılan çalışmalar, terörist eylemlerin ve diğer güvenlik sorunlarının giderek artacağını
göstermektedir. Ancak bu tür olumsuzlukların ne zaman gerçekleşeceğini söyleyebilmek imkan
dahilinde değildir. Bu durumda hazırlık daha da önem kazanmaktadır. Teknolojinin yapılacak
hazırlıklarda devreye girmesi, alınan sonuçları daha başarılı kılacaktır. Kullanılabilecek
teknolojilerden birisi de, biyometridir.
Biyometrinin kullanımı konusundaki fikir yeni olmasa da, teknolojide bazı ilerlemelerin
kaydedilmesinden sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.

14.1 Biyometrinin Tanımı
Biyometri, kişilerin fizyolojik özelliklerini ve kendilerine özgü davranışlarını göz önüne
alarak yürütülen kimlik belirleme çalışmasıdır. Biyometri, insanın doğal olarak sahip olduğu
bireysel bazı ölçütleri içerir. Biyometri, bilişim teknolojilerinin bir uygulamasıdır.
Biyometri, yukarıdaki tanımdan anlaşılabileceği gibi iki gruba ayrılır:
1. Fizyolojik biyometri
2. Davranışsal biyometri
Fizyolojik biyometri, bedenin biçimi ile ilgilidir. Davranışsal biyometri ise, kişinin
davranış örüntüsü ve tavırlarıyla ilgilidir.

Şekil 81. Biyometri gündelik hayatta uygulamalara sahiptir [104].

14.2 Biyometrinin Kullanımı
Biyometri, yeni bir teknoloji değildir. İlk uygulamalara bakılacak olursa,


1882'de Bertillion sistemi ile, kişilerin fotoğrafı çekilip, boyları, ayak, kol ve
işaret parmak uzunlukları kaydedilmiştir.
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1900'de Scotland Yard'da Galton-Henry parmak izi sınıflandırma yöntemi
kullanılmaya başlanmıştır.
1924'te FBI, parmak izi tanıma departmanı açmıştır. Günümüzde FBI'da yapılan
günlük parmak izi taramalarının sayısı 50,000'i aşmıştır.

Biyometri, ilk uygulamalarının üzerinden uzun sayılabilecek bir zaman geçmesine
rağmen, yüksek maliyet, düşük tanıma oranları, standart eksikliği gibi engeller yüzünden çok
sonraları gelişmeye başlamıştır. Günümüzde yaygın kullanım vardır ve bu durum giderek
artmaktadır. Örnek verilecek olursa, biyometrik pasaportlar, artık pek çok ülkede standart hale
gelmiştir. Daha da yaygınlaşması, güvenlik ve güvenilirliğin artması, doğruluk, performans,
uyumluluk ve maliyetin kriterleri sağlamasıyla mümkün olacaktır.
Biyometri, askeri ve sivil alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılan cinsine göre kendine
özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Biyometrinin uygulanması, bilgisayar
sistemine ihtiyaç duyar. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, biyometri uygulamalarının
yaygınlaşmasını ve güvenilirliğini arttıracak etkenlerdir.
Biyometrinin uygulanması, üç amacı göz önünde bulundurarak yapılmaktadır.
1. Tanıma
2. Doğrulama
3. Onaylama
Tanıma, kişinin, tanımı ve sınırları belli olan bir topluluk içinde kim olduğunu anlama
demektir. Doğrulama, belirli bir kimlik iddiasıyla başvuran kişinin, iddasının doğru olup
olmadığını sınamaktır. Onaylama ise, kişinin veri tabanında önceden kayıtlı olup olmadığını
incelemek, değilse, veri tabanına kaydının gerçekleşmesini sağlamak anlamına gelir.
Biyometrinin uygulama alanları, üç ana başlık altında incelenebilir:




Adli
İdari
Ticari

Bunlardan adli olanlar, cesedin kimliğinin teşhisi, baba ya da annenin kim olduğunun
kararlaştırılması gibi örneklere sahiptir. İdari uygulamalar, devletin tasarrufunda olanlardır,
örnekleri arasında pasaport, kimlik kartları, ehliyet, sınır kontrolü, göçmenlik işlemleri, seçmen
kayıtları ve seçimler sırasında kontrol, e-devlet sayılabilir. Ticari olanlara örnekler ise fiziksel
erişim kontrolünü, e-ticaret, ATMler, kredi kartları, bilgisayarlara erişim, mobil telefonlar, esağlık şeklindedir.
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Şekil 82. Biyometri sistem erişimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır [105].

Biyometrinin uygulamaları, aralarında bazı kriterlere göre karşılaştırılır. İnsana ilişkin
bir özelliğin biyometriye konu olabilmesi için aşağıdaki özellikler sağlaması gerekir:





Evrensellik
Ayırıcılık
Kalıcılık
Ölçülebilirlik

Evrensellik, biyometrik olarak nitelenen özelliğin herkeste bulunması anlamına gelir.
Ayırıcılık, belirtilen özelliğin herkeste farklı biçimde görülmesini gerekli kılar. Kalıcılık,
zaman geçtikçe, kişiye dair özelliğin değişime uğramaması anlamına gelir. Ölçülebilirlik ise,
biyometrik olarak nitelenen özelliğin, objektif olarak ölçülebilmesidir.
Günümüz teknolojisinin geldiği noktada, biyometrik olarak ifade edilen özelliklerden
hiçbirinin yukarıdaki kriterlerin hepsini birden sağlamadığı düşünülmektedir. Her biyometrinin
avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Henüz optimal olan bir biyometri yoktur.

14.3 Biyometrik Sistemlerin Özellikleri
Biyometrinin seçimi kadar, uygulandığı sistemin özellikleri ve kimi kriterleri sağlaması
da önemlidir. Biyometrik sistemlerin seçiminde göz önüne alınması gereken kriterler:





Performans
Kabul edilebilirlik
Güvenilirlik
Maliyet

Performans kriterleri, doğruluk, hassasiyet, hız ve verimdir. Kabul edilebilirlik,
ölçülmesi gereken özelliğin insanların ölçtürmeyi kabul edebileceği bir yönleri olmasıdır.
Güvenilirlik, sistemin kötü niyetli kişilerin yanıltamayacağı bir yapısı olmasıdır. Maliyet ise,
sistemin yaygın biçimde kullanılıp standart hale gelmesi için üzerinde düşünülmesi gereken
kriterdir.
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Biyometrik sistemler, örüntü tanıma denilen işi yaparlar. Bu sistemler, biyometrik veriyi
alarak, verinin uygun şekilde işlenebilmesi için uygun bir forma dönüştürür, elde ettiği yeni
veriyi, önceden belirlenmiş kriterlere göre teste tabi tutar. Testin sonucunda, kişinin kimlik
bilgisine var olan veri tabanında ulaşılabiliyorsa, kimliği belirtir. Veri tabanında kayıt
bulunamadıysa, duruma göre, veri tabanını güncelleyebilir.

Şekil 83. Çoklu biyometri, sonucun güvenilirliğini arttırmaktadır [106].

Biyometrik sistemler arasında farklılıklar olsa da, bazı ortak kısımlar bulunur. Bunlar





Depolama birimi
Biyometrik algılayıcı cihaz
Karşılaştırma birimi
Karar birimi

şeklindedir. Depolama birimi, biyometrik veri örneklerini saklamak içindir. Örneğin kime ait
olduğu bilgisi de veriyle ilişkilendirilerek saklanır. Biyometrik algılayıcı cihaz, kişiden
biyometrik veriyi alabilmek için gereklidir. Cihazın aldığı veri, sisteme girilir. Karşılaştırma
birimi, eldeki kriterlere göre, şablonlardan yola çıkarak hesaplamalar yapan süreçtir. Karar
birimi, kişinin kim olduğu konusunda kararı veren birimdir. Bu kısmın çalışması sonucunda,
kişi, veri tabanında var olmadığı için, ya da sistemdeki eksiklerden dolayı, tanınamamış da
olabilir.
Bunlara ek olarak, birimler arasındaki haberleşme de büyük öneme sahiptir. Eğer sistem
telebiyometrikse, yani uzaktan yürütülüyorsa, işin içine kablolu, kablosuz ağlar ve internet de
girer.
Biyometrik sistemin temel elemanı eşleştirmedir. Eşleştirme, bazı matematik
hesaplarına dayanır. Eşleştirme,



Eşleştirme skoru ve
Eşik değeri
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olmak üzere iki kritere dayanır. Eşleştirme skoru, tek bir sayıdır. Sorgulanan kimliğin, galeri
ile ne kadar eşleştiğini gösterir. Eşik değeri ise, sorgulanan kişinin, hangi değerle galerideki
kişiye eşleştirileceğini belirleyen bir karar sayısıdır.
Bir anahtar ya da parola ile kıyaslandığında, biyometrik eşleştirme istatistiksel bir
olasılıktan öteye gitmez, hiçbir zaman % 100 eşleşme vaat edemez. Kişi aynı olsa bile,
algılayıcının aldığı verinin üzerinde, elektronik cihazlarda rastlanan türden gürültü, kişinin ilk
biyometrisinin veri tabanına girişinden bu yana, yani zaman içinde yaşlanma ya da hastalık
nedeniyle değişmiş olması, gözlük takması, sakal ya da bıyık uzatması, saçlarını kestirmiş ya
da uzatmış olması, bazen ışık koşullarındaki farklılık gibi unsurlar, % 100 eşleşmenin önündeki
engellerdir. Bu tür kısıtların üreticiler ve sistem operatörleri tarafından değerlendirilip,
hesapların ona göre yapılması gerekmektedir.

14.4 Biyometrik Sistemlerde Hata Hesapları
Biyometrik sistemlerin performanslarını ölçerken, iki tür değerlendirme yapılır. Bunlar,
1. Hatalı eşleştirme
2. Hatalı eşleştirmeme
oranlarıdır. Hatalı eşleştirme oranı, biyometrik sistemin, sorgulanan kişiyi yanlış kişiyle
eşleştirmesinin, yaptığı tüm eşleştirmelerdeki oranıdır. Yanlış eşleştirmelerin yüzdesi anlamına
gelir. Hatalı eşleştirmeme ise, gerçekte yapması gereken eşleştirmeyi, yapamayarak, başarısız
olduğu zamanların, yaptığı tüm eşleştirmelere oranıdır. Bu, aynı zamanda, geçerli verinin
reddedilme oranıdır.

Şekil 84. İrisle tanıma, en sık kullanılan yöntemlerden biridir [107].

Hatalı eşleştirme ve hatalı eşleştirmeme oranlarının ikisini birden iyileştirmek mümkün
olmaz. Birini düzeltirken, diğerinden fedakarlık etmek gerekir. Her ikisi de eşik değerinin bir
fonksiyonudur. Eşik değeri yükseltilirse, hatalı eşleştirme oranı düşer, bu iyi bir sonuçtur.
Ancak, eşik değerinin yükseltilmesi, hatalı eşleştirmeme oranını yükseltir, geçerli verinin
içinden, kriterleri sağlayamadığı için, daha fazla sayıda red edilen olur. Bu çelişki yüzünden,
eşik değerinin seçimi, biyometrik sistemin başarısında anahtar unsurlardan birisi olmaktadır.
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Yüksek güvenlik gerektiren sistemlerde, eşik değeri yüksek seçilir. Bu durumda, hatalı
eşleştirmeme oranını yükseltmek, bilinçli olarak verilen bir karardır. Bu şekilde, yanlış
kullanıcıya erişim izni verilmemiş olur. Öte yandan, kalabalık içinde bir şüpheliyi bulmak
gereken güvenlik uygulamalarında, eşik değeri düşük seçilir. Bu durumda yüksek eşik değeri,
hatalı eşleştirmeme riskini doğurduğundan, tercih edilmez. Sivil uygulamalarda ise, ortalama
bir eşik değeri seçilir, böylece güvenlik ve kolaylık arasında orta bir noktaya ulaşılmış olur.

14.5 Biyometrik Sistemlerin Modları
Biyometrik tanıma sistemleri, başlıca



Doğrulama
Tanıma

modlarında çalışırlar. Doğrulama, kişi tarafından iddia edilen kimlik bilgisinin kabulü ya da
reddiyle sonuçlanır. Bunun için kişiden yeni alınan veri, o kişiye ait, veri tabanında kayıtlı olan
veriyle karşılaştırılır. Tanıma ise, kişinin topluluk içinden kim olduğu bilgisinin çıkarılmasıdır.
Bu, doğrulamadan daha uzun süren ve daha karışık bir işlemdir. Kişiden alınan veri, veri
tabanında bulunan herkesin verisiyle karşılaştırılır ve, eğer eşleştirme sağlanırsa, kim olduğu
bilgisi verilir. Sağlanamazsa da, kişinin veri tabanında kaydının olmadığına dair bir sonuç
verilir.
Bazı biyometrik uygulamalarda, kişiye ilişkin örnek uzaktan ve kişinin haberi
olmaksızın alınabilmektedir. Ancak, yüksek doğrulukla sonuca varmak için hala, kişinin haberi
olarak ve isteyerek veri paylaşımında bulunması gerekmektedir.
Işık koşullarının sonuçları etkilemesi, hareketli nesneler ve uzaktan tanıma,
biyometrinin çözmesi gereken sorunlar olarak durmaktadır [108].

Şekil 85. Parmak izi, en eski biyometrik tanıma yöntemlerinden biridir [109].

14.6 Biyometrik Sistemlerin İşleyişi
Biyometrik sistemler, insana dair hangi özelliği kullanırlarsa kullansınlar, kabaca,
aşağıdaki şekilde gösterilen akışı izlerler. Burada, yöntemlerin kendilerine özgü farklılıkları
değerlendirmeyecek şekilde ve kabaca bir akış gösterilmiştir.
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Veri, algılayıcı ya da algılayıcılar yardımıyla sisteme alınır. Elde edilen veride, ortamın
ideal olmamasından kaynaklanan ve ayrıştırılması gereken çeşitli unsurlar temizlenir. Bunlara,
arkadaki fonun, gürültünün ayıklanması örnek olarak gösterilebilir. Ancak veri, genelde çok
miktarda bilgi içerir ve bu kadar çok bilgiyi işlemek hem zaman açısından, hem de kullanılan
bilişim olanakları açısından çok yüksek bir maliyet oluşturur. O nedenle, tanıma işlemi için
kullanılacak özellikler (öznitelikler) belirlenir, onların dışında kalanlar, atılır. Daha sonra
özniteliklere uygulanması gereken işlemler birer birer gerçekleştirilir. Böylece, sorgulanan
kişiye ait çeşitli sayısal değerler bulunmuş olur. Veri tabanında kayıtlı olan kimliklerin de
benzer şekilde, sayısal değerlerle ifadesi bulunmaktadır. Bunlar, karşılaştırılır ve ya kişinin kim
olduğuna karar verilir, ya da kişinin kaydının bulunamadığı bilgisi verilir.

Verinin alınması

Veride gerekli ön işlemlerin yapılması

Özniteliklerin çıkarılması

Özniteliklerle kişiyi tanımlayacak
hesapların yapılması

Hesaplardan elde edilen sonuçlarla
veri tabanındaki sonuçların
karşılaştırılması

Karşılaştırmadan sonra kişinin
kimliğine karar verilmesi
Şekil 86. Biyometrik tanıma sisteminin blokları.
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Uygulamalar
1) Konuda geçen ve anlamlarını bilmediğiniz uygulamaları araştırınız.
2) Biyometrik sistemleri yanıltmak mümkün müdür? Araştırınız.

Uygulama Soruları
1) Ülkemizde hangi biyometrik sistemler kullanılmaktadır?
2) Dünyada hangi biyometrik sistemler kullanılmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biyometri tanımlandı ve kullanım alanları anlatıldı. Biyometrinin kullanım amaçları
özetlendi. Biyometrik sistemlerin özellikleri anlatıldı. Sistemlerin seçimine ilişkin kriterler
verildi. Biyometrik sistemlerde hata hesaplarının nasıl yapıldığı anlatıldı. Biyometrik
sistemlerin işleyişi sistemin akış diyagramı eşliğinde anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.
e.

Biyometri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Birimi miligramdır.
Kimlik belirleme çabasıdır.
Bilişim teknolojisinin uygulamasıdır.
Fizyolojik ya da davranışsaldır.
Gündelik hayatta uygulamaları vardır.

2)
a.
b.
c.
d.
e.

Biyometrinin uygulama alanları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cesedin kimliğinin teşhisi adli uygulamadır.
Pasaport, idari uygulamadır.
E-ticaret, ticari uygulamadır.
E-sağlık, idari uygulamadır.
Baba ya da annenin kim olduğunun kararlaştırılması, adli uygulamadır.

3)
a.
b.
c.
d.
e.

Biyometri sistemlerinin yaptığı işe ne denir?
Sinyal silme
Örüntü tanıma
Sinyal yükseltme
Görüntü ayıklama
Formatlama

4) Aşağıdakilerden hangisi biyometrik sistemlerde ortak olarak bulunmak zorunda
değildir?
a. Depolama birimi
b. Biyometrik algılayıcı cihaz
c. Potansiyometre
d. Karşılaştırma birimi
e. Karar birimi
5)
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Biyometrik veri örnekleri, veri sahibinin kimliğiyle ilişkilendirilerek saklanır.
Biyometrik algılayıcı cihaz, biyometrik veriyi almak için lazımdır.
Biyometrik karşılaştırma birimi, kişinin yeni fotoğrafını, eskisiyle karşılaştırır.
Biyometrik karar birimi, kişinin kim olduğuna karar verir.
Biyometrik sistemin temel elemanı eşleştirmedir.

6) Biyometrik sistemlerde tanıma, doğrulamadan daha uzun sürer.
Doğru / Yanlış
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7) Kişinin haberi olmadan alınabilen biyometrik bilgi yoktur.
Doğru / Yanlış
8) Biyometrik tanıma sisteminde, veri alındıktan sonra gerekli ön işlemlerin
yapılması lazımdır.
Doğru / Yanlış
9) Biyometrik sistemlerde öznitelikler, kişinin en güzel nitelikleri anlamına gelir.
Doğru / Yanlış
10) Özniteliklere uygulanan işlemler sonucu, sorgulanan kişiye ait sayısal değerler
elde edilir.
Doğru / Yanlış

Yanıtlar: 1-A, 2-D, 3-B, 4-C, 5-C, 6-Doğru, 7-Yanlış, 8-Doğru, 9-Yanlış, 10-Doğru
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