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Türksat ve Profen, Uydu 
Sektörünün Geleceğini Anlattı
Sentez Medya markalarından Satcom Vision, ilk video konferans  
etkinliğini, “Satcom Vision Digital” adı altında ve “Salgın Dönemi ve Sonrasında Uydu 
Sektörü” teması ile 27 Ekim’de gerçekleştirdi. Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve 
Profen Genel Müdürü Önder Havuzlu’nun da katıldığı etkinliğin kapanış konuşmasını 
ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan gerçekleştirdi.

Profen’in Ana Sponsor, MSI Dergisi’nin ise Resmi Yayın 
ve Basın Sponsoru olarak desteklediği etkinliğin 
moderatörlüğünü, Sentez Medya Kurucusu Musa 

Savaş üstlendi. Etkinlikteki diğer konuşmacılar ise Türkiye 
Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu ve 
Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği 
(TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın oldu.

Konuşmacıların öne çıkardıkları konu başlıkları şunlar oldu:

n Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı. Bu maksatla 
Türkiye’deki veri merkezlerinin sayısı arttırılmalı.

n Gelecekte, uydu sektöründeki devlet harcamalarının 
azalması, özel şirketlerin harcamalarının ise artması 
bekleniyor.

n Salgın süreci tamamlandıktan sonra, bu sürecin etkilerini 
en hızlı şekilde atlatacak olan sektörlerden birinin uydu 
sektörü olacağı ve üç yıl içerisinde kendini toparlayacağı 
tahmin ediliyor.

n Salgın süreci, uydu sektörünün ne kadar kritik olduğunu 
bir kez daha gösterdi.

Türksat, Türkiye’nin Uzaydaki  
Haklarını Savunuyor
Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, uydu ve 
uzay çalışmalarının önemine vurgu yaptı: “Bugün uzaya 
konuşlandırılan sistemler, stratejik ve taktik hedeflerin 
tespiti ve teşhisi, güvenli ve hızlı veri iletişimi, haberleşme, 
seyrüsefer, ihbar ve ikaz gibi konulardan uzaydan kuvvet 
kullanımına kadar birçok alanda, benzeri bulunmayan ve 
coğrafi kısıtlamalara bağlı olmayan imkân ve kabiliyetleri 
bize sunuyor.”

Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından yürütülen Starlink 
projesine bakış açılarını da dile getiren ve bu konuda iş 
birliklerine açık olduklarını belirten Dr. Sayan, şunları 
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ilave etti: “Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik 
sahamız var. Türksat, bizim bu anlamda görevlendirdiğimiz 
kuruluşumuz ve uzaydaki egemenlik haklarımızı da adeta 
savunmakta. Bu manada biz, onlarla birlikte iş birliği 
imkânlarına bakarken ‘Kendimiz bu tür uydu projelerinde 
neler yapabiliriz?’i araştırıyoruz.”

Türksat, Salgın Sürecinde  
Hizmetleri Aksatmadı
Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, firmasının, büyük 
fedakârlıklar göstererek salgın sürecinde de çalışmalarına 
devam ettiğinin altını çizdi: “Pandemi sürecinde, 
biz, öncelikle uydularımızın kesintisiz haberleşme 
sağlayabilmesi için, o uyduların hizmet vermesinde 
büyük gayret gösteren takımlarımızı kurduk. Gerek 
uydularımızı yöneten personelimizin gerekse televizyoncu 
arkadaşlarımızın, bu uydularımızın üzerindeki kabiliyetlerle 
yayınlarını insanlara aktarması için gerekli teknik süreçleri 
yöneten ve takip eden arkadaşlarımızın, bu pandemiden 
en az etkilenecek şekilde görev yapmasını sağlayacak 
ortamları sağlamaya çalıştık.”

Profen, Ar-Ge Çalışmalarına Devam Ediyor
Uydu sektörünün bugününün bir fotoğrafını çeken Profen 
Genel Müdürü Önder Havuzlu, sektörün geleceği hakkında 
şunları söyledi: “Önümüzdeki 10 yıllık dönemi inceleyecek 
olursak FSS Transponder (sabit uydu hizmeti alıcı vericisi) 
sayısında bir artış yaşanacağı öngörülmüyor. Dolayısıyla 
elimizdeki video ve televizyon yayıncılığı transponderları, 
FSS’de kalmaya devam edecek. Fakat data için aynı şeyleri 
söyleyemiyoruz. Data, hızlı bir şekilde, yüksek kapasiteli 
uydu dediğimiz HTS uydulara doğru kaymaya devam ediyor 
ve bu, hızlanarak devam edecek.”

Alçak dünya yörüngesinde (LEO) ve yer sabit yörüngede 
(GEO) görev yapan uydularla ilgili trendlere de değinen 
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Havuzlu, firmasının bu konudaki çalışmalarını şöyle 
özetledi: “Biz Profen olarak, burada bir fırsat yakalamaya 
çalıştık ve bir zaman önce Ar-Ge merkezimizde başladığımız 
projelerle hem alçak yörünge uydularla çalışabilecek bir 
pedestal yapısı hem de jeosentrik uydularla çalışabilecek 
bir pedestal yapısı ile birlikte, maksimum 10 metre çapına 
kadar olan değişik çaplarda yer istasyonu antenlerinin 
tasarımını yaptık ve üretim aşamasına geçtik.”

3’üncü e-Safe Kişisel Verileri Koruma 
Zirvesi, Farkındalığa Odaklandı
Sentez Medya’nın son dönemde gerçekleştirdiği bir diğer 
etkinlik de 12 Kasım’da, hibrit olarak gerçekleştirilen 
3’üncü e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi oldu. 
Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra 
bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının 
temsilcileri ve hukukçular, konuyu farklı açılardan ele 
aldı. MSI Dergisi’nin Resmi Yayın ve Basın Sponsoru 

olarak desteklediği etkinliğin açılış konuşmacılarından, 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. 
Faruk Bilir, “Unutulma Hakkı” kavramı ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. Kişisel verilerin korunmasının 
anayasal bir hak olduğunu belirten Prof. Dr. Bilir, şunları 
söyledi: “Her şeyden önce Unutulma Hakkı’nın, istisnai 
bir hak olduğunun altını çizmek gerekir. Unutulma Hakkı 
nedir dediğimiz zaman da bireyin, geçmişte, hukuka uygun 
olarak ve doğru nitelikteki bilgilerinin, zamanın geçmesine 
bağlı olarak erişimden kaldırılması ya da gündeme 
getirilmemesini talep etmesi şeklinde tanımlanabilir. Ama 
kurulumuzun aldığı karar, arama motorları çerçevesinde 
ve indeksten kaldırılma şeklinde. Özellikle Unutulma 
Hakkı’nı kullanmak isteyen kişilerin, öncelikle arama 
motorlarına müracaat etmesi; oradan bir sonuç alınamaz 
ise kurula bir başvuruda bulunması gerekir. Dolayısıyla bu 
hakkı da aslında kural olarak değil, istisnai bir hak olarak 
değerlendirmek gerekir.” u




