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Birliktelik değerimizin 
ASELSAN kültüründeki karşılığı:
• Her durumda birlikte 

sorumluluk üstleniriz.
• Birbirimizle her durumda 

dayanışma içinde oluruz.
• Ortamda bulunmayanın 

hakkını koruruz.
• Ekip amaçları için birbirimizi 

cesaretlendiririz.
• İş sonuçlarına katkı sağladığını 

düşündüğümüz davranışları 
takdir ederiz.

• Bölümler arası iş süreçlerinin 
uyumu için bilgiyi ve deneyimi 
paylaşır, iş birliği yaparız.

• Farklılıklara saygı gösterir, 
farklılıklardan sinerji yaratırız.

Güven değerimizin 
ASELSAN kültüründeki karşılığı:
• Söylediğimizi yapar, yaptığımızı 

söyleriz.
• Açık, net ve şeffaf iletişim 

kurarız.
• Verdiğimiz sözleri tutarız.
• İşleri zamanında ve tam olarak 

teslim ederiz.
• Hatayı kimin yaptığına değil, 

sorunun çözümüne odaklanırız.

Gelişim değerimizin 
ASELSAN kültüründeki karşılığı:
• Sürekli öğrenir ve kişisel 

gelişimimizin sorumluluğunu 
alırız.

• Potansiyelimizi zorlayıcı 
hedeflerle keşfeder ve 
geliştiririz.

• Gelişim için geri bildirim alırız 
ve yapıcı geri bildirim veririz.

• İç ve dış paydaşlarımızın 
gelişimine katkı sağlarız.

Mükemmellik değerimizin 
ASELSAN kültüründeki karşılığı:
• Süreçlere uygun çalışır, 

süreçlerin etkinliğini sürekli 
izler ve iyileştirme önerileri 
sunarız.

• Kaynaklarımızı verimli 
kullanırız.

• Daha iyisi için bir işin nasıl 
yapılmayacağını değil nasıl 
yapılabileceğini konuşuruz.

• İşimizin izlenebilir, tekrar 
edilebilir olmasını sağlarız.

• Paydaşlarımızın ihtiyaç ve 
beklentilerini doğru analiz ve 
tespit eder, karşılıklı teyit ederiz.

Yenilik değerimizin 
ASELSAN kültüründeki karşılığı:
• Rutini sorgular, yeni fikirler 

üretir, yaratıcı çözümler deneriz.
• Değişim ihtiyacını anlar, 

destekler ve değişime öncülük 
ederiz.

• Hata yapmaktan korkmayız ve 
hataları bir öğrenme fırsatı 
olarak görürüz.

• Bireylerin farklı fikirlerini ifade 
etmelerini destekleriz.

• Dünyadaki yenilikçi yaklaşımları 
takip eder, proaktif bir anlayışla 
işlerimize yansıtırız.
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edeceğiz. 5G kapsamında katma değerli 
teknolojileri belirleyerek bu alanlarda yol haritamızı 
oluşturuyoruz. “5G ve ötesi” iletişim teknolojileri 
için büyük bir gayret içindeyiz. 

Bu hedefler doğrultusunda, 5G teknolojilerinin 
gelişimine yön veren global standartlaşma 
süreçlerine aktif katılım sağlayarak, on binlerce 
mühendisin en son haberleşme teknolojileri 
üzerine yaptıkları çalışmaların çıktılarını ülkemize 
kazandırmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz 4.5G 
baz istasyonu ile edindiğimiz tecrübelerimizin 
de üstüne koyarak 5G tabanlı haberleşme 
ürünlerinin tasarımı amacıyla ASELSAN öz 
kaynaklarıyla AR-GE projeleri başlatılmıştır. Farklı 
kullanım senaryolarını karşılamak üzere farklı 
frekans bantlarında ve yeteneklerde milli 5G Baz 
istasyonlarımızın 2022 yılı sonundan itibaren saha 
denemelerine başlanması planlanmıştır. 

5G’nin kapsadığı teknolojilerde fikri mülkiyet 
hakları ve patent portföyümüzü geliştirerek bu 
alandaki milli varlığımızı en üst düzeye taşıyacağız. 
Bu alanda üniversitelerimizdeki değerli 
akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, yazılım 
ve donanım üreten tasarımcılarımızın da içinde 
bulunduğu büyük bir ekosistemin öncülüğünü yine 
ASELSAN’ın yapacağına inanıyorum.

Dünyanın en yenilikçi teknolojilerinden olan 
5G’yi tüm boyutlarıyla dergimizde ele aldık. Başta 
5G olmak üzere, en son teknoloji ürünü olan 
birbirinden farklı haberleşme teknolojileri için de 
çok değerli bir kaynağı okumaktasınız. Bir sonraki 
dergimizde ilgi çekici başka bir teknoloji başlığında 
görüşmek üzere.

80’li yılların başından itibaren hücresel mobil 
iletişimin başlangıcı olarak kabul edilen analog 
1G teknolojisinden günümüzün 5G teknolojisine 
uzanan inanılmaz bir gelişme yaşadık. 2G, 3G ve 
4G ile devam eden 40 yıllık serüvende bugünün 
en yüksek teknolojilerinden biri olan 5G’ye kadar 
ulaştık. 

5G, her şeyin bağlantılı olduğu, birbirleriyle 
konuşabildiği bir dünyaya geçişimizde önemli 
bir adım olacak. 5G, önceki nesil teknolojilerden 
farklı olarak yüksek hız, düşük gecikme, çok daha 
güvenilir haberleşme ve yoğun bağlantı kapasitesi 
gibi yetenekleri kazandıracak esnek bir altyapı 
sunmayı vaat etmektedir. 5G’nin gelişmesi ile 
birlikte günlük yaşamda bu teknolojinin kapsayıcı 
etkisini, Nesnelerin İnterneti başta olmak üzere, 
her alanda hissetmeye başlayacağız. Yalnızca 
bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda 
otomotiv, ulaşım, sağlık ve enerji sektörlerine de 
yeni bir teknolojik çağın kapılarını aralayacak.  

1975 yılında askeri haberleşme konusunda 
yurt dışına olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmak 
için kurulan ASELSAN’ımızın geliştirmekte 
olduğu çözümlerinde mümkün olan en üst seviye 
teknolojilerin kullanımı her zaman temel ilkemiz 
olmuştur. Örneğin, yeni nesil geniş bant askeri 
haberleşme çözümlerimizde daha sonra 5G 
standardına girecek gelişmiş teknolojileri tüm 
dünyadan önce kullanmaya başladığımızı siz 
okurlarımızla paylaşmaktan gurur duyuyorum. 
Taktik saha haberleşme sistemleri, radyo linkler, 
veri linkleri ve uçar platformlar arası haberleşme 
gibi milli çözümlerimizin tasarımlarında 5G 
ve ötesi haberleşme teknolojilerini kullanma 
yaklaşımını, uluslararası pazardaki başarımızı 
arttırarak devam ettirmek için gerekli olan stratejik 
bir ihtiyaç olarak görüyoruz.

Bağımsız ve milli teknolojilerin lideri 
ASELSAN’ımız, 5G ile gelen yetenekleri kullanarak 
geliştireceği ürün ve çözümlerle farklı sektörlerde 
aktif olarak yer alma vizyonunu benimsiyor. Tıpkı 
askeri haberleşme ve savunma teknolojilerinde 
olduğu gibi ülkemizin 5G alanındaki en büyük 
teknoloji üslerinden biri olmayı hedefliyoruz. 
Türkiye'nin 5G’de sadece tüketici değil, aynı 
zamanda üretici konumuna gelmesine öncülük 
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zaferlerin sonu olacaktır.  

Bu nedenle bir an önce büyük, 
mükemmel bir ilim ordusuna 

sahip olma zorunluluğu vardır.”
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1980’li yıllarda ses ile hayatımıza giren mobil 
haberleşme teknolojileri, hızlı bir şekilde gelişerek 
vazgeçilmez bir parçamız haline geldi. Mobil 
iletişim cihazlarımız ile konserlerden canlı videolar 
yayınlayabiliyor, yüksek kalitede videoları canlı 
izleyebiliyor, gerçek zamanlı oyunları istediğimiz 
yerde oynayabiliyoruz. Daha fazla gelişerek çok daha 
fazla uygulamayı hayatımıza sunacak mobil iletişim 
teknolojilerinin gelişimini sizler için derledik.

Elde taşınabilir telefonların babası olarak gösterilen 
Martin Cooper, 1973 yılında taşınabilir el telefonu 
tasarlayan ve geliştiren ekibin başında yer alıyordu. 
Bu icat ile artık hızla gelişecek olan mobil iletişim 
sektörünün fitili ateşlenmiş oldu. Geçen 50 
yılda, mobil iletişimde beş nesil teknoloji hayata 
geçirildi. Günümüzde bazı ülkelerde 5G ticari 
olarak kullanılmaya başlanmış olup, henüz hayata 
geçmemiş ülkelerde de yakın zamanda kullanıma 
açılması için planlar yapılmaktadır. İletişime olan 
ihtiyaç ve talebin her geçen gün artması, mobil 
ağların gelişiminin önemli ölçüde hızlanmasına 
sebep olmuştur. Bu yazıda, hayatımızda vazgeçilmez 
hale gelen mobil iletişimin gelişimine bir göz 
atacağız.

1970 yıllarında Bell Laboratuvarlarında ilk defa mobil 
iletişim için hücresel kavram ortaya konmuştur. 
Frekans bandının verimli kullanılabilmesi ve 
kapasitenin artırılabilmesi için hücresel mobil 
haberleşme teknolojileri geliştirilmiştir. Mobil iletişim 
kavramı, iki hareketli cihazın birbiriyle iletişim 
kurabilme yeteneği olmasından gelmektedir. Hücresel 
yapıda geniş bir alana tek hücre ile servis vermek 
yerine, kapsama alanı daha düşük olan birçok hücre 
ile alan kapsamasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Bunun sebebi, kullanılabilir frekans kanalları sınırlı 
olduğu için oluşan talebi karşılayabilmek; yani 
kapasiteyi artırabilmek için alanı küçük bölgelere 
ayırmaktır. Bu sayede birbirinden uzak bölgelerde aynı 
frekanslar tekrar kullanılabilmektedir. Aynı sebeple 
kullanıcının fazla olduğu alanlarda daha dar kapsama 
ile daha çok baz istasyonu kurulması gerekirken, az 
kullanıcı olan bölgelerde daha geniş kapsama ile daha 
az baz istasyonu kurulması yeterli olmaktadır.

Mobil iletişimde kullanılan hücresel haberleşme 
teknolojilerini göstermek adına kullanılan “G” 
kavramı, İngilizce’de nesil (Generation) anlamına 
gelen kelimenin kısaltmasından gelmektedir. 1G’den 
5G’ye kadar hayatımızda olan bu kavramlar, daha 
gelişmiş bir iletişim sağlamak için ortaya konan mobil 
kablosuz haberleşme standartlarını göstermektedir. 
Mobil iletişimde ortaya çıkan her neslin dönemi için 
iletişimde yeni bir çağ açtığını söyleyebiliriz. Şekilde 
nesilden nesile hücresel haberleşme teknolojilerinin 
gelişimini özet olarak görebilirsiniz.

1G’DEN GÜNÜMÜZE  
HÜCRESEL AĞLAR
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1G Teknolojisi 

Hücresel mobil iletişimin başlangıcı olarak 
belirteceğimiz 1G teknolojilerinin ilk örnekleri, 
1979’da Tokyo’da Nippon Telegraph and Telephone 
(NTT) ile yine 1979 yılında ABD’nin Chicago 
eyaletinde kurulan Advanced Mobile Phone Service 
(AMPS) sistemleridir. 1984’te NTT, 1G’yi tüm 
Japonya’yı kapsayacak şekilde kullanıma sunmuştur. 
Kanada ve İngiltere gibi diğer ülkeler de birkaç yıl 
sonra kendi 1G ağlarını kullanıma almıştır. 

O dönemlerde sunulan hizmetin yalnızca mobil 
telefon görüşmeleri olması sebebiyle iletilen 
veri aslında sadece ses verisiydi. Çoklu erişim 
tekniği olarak FDMA (Frequency Division Multiple 
Access = Frekans Bölmeli Çoklu Erişim) tekniği 
kullanılmaktaydı. Düşük bant genişlikli kanalların 
kullanılması veri aktarımını kısıtlamaktaydı. FDMA, 
farklı veri akışlarına farklı frekans bantları sağlayan 
frekans bölmeli çoğullama (FDM) şemasına 
dayanmaktadır. Şekilde görüleceği üzere birinci 
nesil (1G) hücresel haberleşme sistemlerinde her 
bir telefon görüşmesi ayrı ayrı frekans kanallarına 
atanarak kullanılmaktadır.

1G
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2G Teknolojisi 

2G teknolojisi mobil iletişimde yaşanacak devrimlerin 
temellerinin atılmasında ve mobil haberleşme 
kullanımının yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 
Başlangıçta herkesin sadece ses iletişimi için 
kullandığı teknoloji, sonrasında metin (SMS) ve 
çoklu ortam mesajlaşma servis (MMS) mesajları 
gönderebilmek adına kullanılmaya başlamıştır. 
Özellikle 2.5G sistemlerinin geliştirilmesiyle 384 kbps 
iletim hızlarına erişilebilmiş; bu sayede her yerden 
internete erişebilmenin gücü ile tüm kullanıcılar 
tarafından mobil iletişim teknolojisi hızla kullanılmaya 
başlamıştır. 1G’nin analog geçmişinin yerini 2G’nin 
sunduğu dijital geleceğe bırakmasıyla birlikte, mobil 
teknolojinin tüketiciler ve işletmeler tarafından 
daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte kitlesel olarak 
benimsenmesine yol açmıştır. Yapılan çalışmalar 
doğrultusunda yaygın olarak kullanılan dört adet 
ikinci nesil sistem ortaya çıkmıştır: GSM, CDMA, 
TDMA ve PDC. İçlerinde en yaygın olanı ise Avrupa ve 
Asya’da kullanılan GSM teknolojisi olmuştur. 

Avrupa’ya özgü sayısal bir mobil iletişim sistemi 
geliştirmek için Posta ve Telekomünikasyon İdareleri 
Avrupa Konferansı (CEPT) ikinci nesil teknolojinin 
kriterlerini belirlemiştir. 1982 yılında Mobil İletişim 
Özel Grubunun (GSM - Groupe Special Mobile) 
kurulmasıyla birlikte geliştirme süreci başlamıştır. 
GSM şebekelerinin hızla dünya çapında yayılmasıyla 
GSM, Mobil İletişim İçin Küresel Sistem adıyla 
anılmaya başlamıştır. 1990 yılı itibarıyla da GSM 900 
standardı kullanıcılara sunulmaya başlamıştır.

GSM, erişim tekniği olarak FDMA ve TDMA’yi 
kullanmaktadır. FDMA ile sahip olunan frekans 
spektrumu 200 kHz’lik taşıyıcı frekanslarına 

Her bir baz istasyonuna tüm sistemin mevcut 
kanallarının (radyo frekansı) bir kısmı tahsis 
edilmekte ve bu kanallar (frekanslar) komşu baz 
istasyonlarına tahsis edilen kanallardan olabildiğince 
farklı olmaktadır. Bir baz istasyonuna tahsis edilmiş 
frekans kanalı, kapsama alanının dışına çıkıldığı 
zaman başka bir baz istasyonuna tahsis edilebilir. 
Şekilde görülebileceği üzere aynı frekanslar birbiri ile 
çakışmayacak şekilde hücresel bir yapı oluşturmaya 
çalışılır.

1G teknolojisi zayıf güvenlik, düşük servis kalitesi 
ve verimsiz frekans spektrum kullanımı gibi birçok 
dezavantajı olmasına ve yüksek fiyatlar ile hizmete 
sunulmasına rağmen hizmet sağlayıcıları yüksek 
sayıda abone sayılarına ulaşabilmiştir. Analog olan 
1G teknolojisinin güvenlik açısından yetersiz olması, 
düşük ses kalitesi sunması, yetersiz kapasite ve 
kapsama alanı gibi artan kullanıcı taleplerine cevap 
verememesi ikinci nesil teknolojisinin geliştirilmesi 
için çalışmaların başlamasına yol açmıştır.
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ayrılırken, TDMA (Time Division Multiple Access = 
Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) ile her bir taşıyıcıyı 
sekiz zaman dilimine ayrılarak zaman bölmeleri 
oluşturulmaktadır. Böylece 200 kHz genişliğinde 
bir taşıyıcı ile sekiz kullanıcıyı konuşturabilen bir 
kapasite elde edilebilmektedir. Sonraki geliştirmeler 
ile birlikte konuşma kodlama sistemi için gereken 
bant genişliğini yarıya düşürerek (HR - Half Rate) 
kapasitenin iki katına çıkartılması sağlanabilmiştir. 
GSM ilk olarak 900 MHz frekansında çalışmaya 
başlamış ve sonrasında 1800, 1900 ve 800 MHz 
frekansları da kullanılmıştır.

Ses için yeterli olan devre anahtarlama tekniği hattın 
çoğu zaman kullanılmamasına rağmen kanal işgal 
etmesi sebebiyle veri iletimi için uygun değildir. Bu 
sebeple veri alışverişlerinde ağ kaynaklarının verimli 
kullanabilmesi için paket anahtarlama tekniği ile 
çalışan sistemler geliştirilmeye başlamıştır. Bu 
çalışmalar sonucu GPRS (General Packet Radio 
Service) ve EDGE (Enhanced Data rates for GSM 
Evolution) teknolojileri geliştirilmiş ve bunlar 2.5G 
sistemleri olarak adlandırılmıştır. GSM ile en fazla 9,6 
kbps veri iletim hızına ulaşılabilirken GPRS ile 171 
kbps, EDGE ile 384 kbps maksimum iletim hızlarına 
ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu gelişmeler 
sayesinde kullanıcılar, istedikleri yerden internete 
girebilmenin tadını çıkarmaya başlamış, bu da 
taleplerin oldukça artmasına sebep olmuştur. Gün 
geçtikçe 2.5G sistemlerinin kullanım yoğunluğunda 
ve kanal koşullarına bağlı olarak düşük hızlar sunması 
sebebiyle daha yüksek hızların verileceği yeni 
tekniklerin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

3G Teknolojisi 

Kullanıcılar 2G teknolojileri ile veri alışverişi 
yapabilse de artan talep sonrası iletim hızları istenen 
seviyelerin altında kalmaktaydı. Bunun üzerine 
talepleri karşılayacak ihtiyaçları ortaya koymak 
için ITU (International Telecommunication Union) 
liderliğinde geniş katılım ile IMT-2000 (International 
Mobile Telecommunications-2000) standartları 
geliştirilmiştir. Sonrasında bu standartları 
karşılayabilecek yaygın olarak kullanılan iki tane 
3G teknolojisi ortaya çıkmıştır. Birincisi, 3GPP 
(3rd Generation Partnership Project) tarafından 
geliştirilen ve yoğunlukla Avrupa ve Asya’da 
kullanılan WCDMA’dir (Wideband Code Division 
Multiple Acces). Diğeri ise, 3GPP2 tarafından 
geliştirilen CDMA2000 tekniği olup yoğunlukla Güney 
Kore ve Amerika’da kullanılmıştır. 

WCDMA dünya çapında en fazla kullanılan teknoloji 
olup 3GPP tarafından Release 99’da (sürüm 99) 
tanımlanmış olan IMT-2000’in IMT-DS standardına 
dayanmaktadır. 3G WCDMA teknolojisi, 1G ve 2G’den 
farklı olarak tüm baz istasyonlarının hücrelerinde 
aynı taşıyıcı frekansın kullanılmasına dayanmaktadır. 
Farklı hücrelerin yayınlarını birbirinden ayırmak 
için SC (scrambling codes) adı verilen kodlar 
kullanılmaktadır. WCDMA tekniği ile kullanıcıların 
ihtiyacı doğrultusunda kaynak ataması çok daha iyi 
yapılabildiğinden kaynak kullanımı da verimli hale 
gelmiştir.

GSM900/1800 3G (WCDMA)
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UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System), Avrupa’da kullanılan 3G mobil haberleşme 
sistemlerine verilen genel bir isimlendirme olup 
WCDMA tekniğine dayanmaktadır. UMTS’de devre 
anahtarlama ve paket anahtarlama olmak üzere 
iki yöntem bulunmaktadır. 2.5G’de ortaya çıkan 
paket anahtarlama veri alışverişi için kullanılırken, 
ses verisi aktarımı için ise devre anahtarlama 
kullanılmaktadır. 

3GPP’nin UMTS’in ilk sürümü olarak 1999’da 
çıkardığı Release 99 ile en fazla 2 Mbps indirme 
(DL - Downlink) hızına ulaşılabilirken, yapılan 
geliştirmeler sonrası Release 11 ile 300 Mbps hızlara 
çıkabilecek standartlar belirlenmiştir. En önemli 
geliştirmeler, 2002 yılında 3GPP Release 5 ile HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Access) ve Release 
6 ile HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 
tekniklerini geliştirmesiyle yaşanmıştır. Çalışmaların 
devam etmesiyle taşıyıcı birleştirme (CA - Carrier 
Aggregation), yeni modülasyon teknikleri ve çoklu 
anten sistemleri desteği (MIMO) gibi veri iletim 
hızlarını artıracak yeni özelliklere sahip HSPA+ 
teknolojisi geliştirilmiştir.

3G’de yaşanan bu gelişmeler sayesinde o zamana 
kadar kullanıcılar tarafından ancak sabit olarak 
alınabilen internet hızları, hareketli olarak ve 
bulundukları her noktadan erişebilir hale gelmiştir. 
Bunun sayesinde de hem telefonlar hem de 
kullanılabilecek uygulamalar hızla gelişmiş, cep 
telefonları ya da daha genel tabirle söylemek gerekirse 
kullanıcı ekipmanları (User equipment – UE) her geçen 
gün insanların vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Bu gelişmelere rağmen kullanımın artmasıyla 
oluşan kapasite ihtiyacı spektrumun daha verimli 
kullanılabileceği ve daha geniş bantları destekleyen 
yeni tekniklere olan ihtiyacı ortaya çıkarmış, bu da 
yeni bir teknolojinin gelişmesine sebep olmuştur.

4G Teknolojisi 

Long-Term Evolution (LTE)-4G ilk olarak Stockholm-
İsveç ve Oslo-Norveç’te 2009 yılında kullanılmaya 
başlamıştır. Daha sonra tüm dünyaya yayılmış 
milyonlarca tüketici için yüksek kaliteli video akışını 
gerçeğe dönüştürmüştür. 4G, oyun hizmetlerini, 
HD videoları ve yüksek kalite video konferansını 
kolaylaştıran servisleri sağlaması sayesinde dönemin 
mobil iletişim alanında yeni bir çağ başlatmıştır. 
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Artan kapasite ve hız ihtiyacını karşılama amacıyla 
ITU tarafından IMT-Advanced Standartları 
oluşturulmuştur. Burada belirlenen hedefleri 
karşılamak için 3GPP LTE standartlarını 
geliştirilirken, IEEE’nin (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) WiMAX (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access) teknolojisi 
modernleştirilmiştir. Yaptıkları çalışmaların 
devamında 3GPP, LTE-Advanced ile IEEE ise WiMAX 
802.16m ile IMT-Advanced şartlarını sağlayarak ITU 
tarafından IMT-Advanced kabulünü almışlardır.

LTE-Advanced aşağı hat (DL) yönünde erişim tekniği 
olarak frekansı daha etkin kullanan ve daha fazla veri 
taşımaya imkân veren OFDMA (Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access) kullanmaktadır. OFDM, 
mevcut frekans spektrumunu bir dizi halinde birbirine 
dik alt taşıyıcılara bölen çok taşıyıcılı bir iletim 
tekniğidir. OFDM tekniğini diğer tekniklerden ayıran 
temel özellik, alt taşıyıcıların birbirine dik olmasıdır. Alt 
taşıyıcıların birbirine dik olması, hem taşıyıcılar arası 
girişim (ICI: Inter Carrier Interference) oluşumunu 
engellemekte hem de iletim bandının daha verimli 
kullanılmasını sağlamaktadır. OFDMA tekniğinde 
ise alt taşıyıcılar, alt taşıyıcı gruplarına bölünür ve 
her bir alt taşıyıcı grubu farklı kullanıcılara tahsis 
edilebilmektedir. Şekilde görülebileceği üzere 1G’den 
4G’ye radyo erişim teknikleri karşılaştırıldığında 
ihtiyaca göre kaynakların atanması konusunda 
OFDMA çok daha verimli olarak kullanılabilmektedir. 

Diğer taraftan LTE-Advanced, yukarı hat (UL) 
yönü için SC-FDMA tekniğini kullanmaktadır. 
OFDMA’da veri ayrı alt taşıyıcılarda paralel olarak 
iletilirken SC-FDMA’da alt taşıyıcıları gruplandırarak 
tek bir taşıyıcıymış gibi verinin seri iletilmesini 
sağlamaktadır. SC-FDMA teknolojisinin ana amacı, 
OFDM teknolojisine göre düşük güç ile iletimi 
sağlamaktır. Böylelikle kullanıcı tarafında enerji 
verimliliğine büyük katkılar sağlanmış olur. Mobile 
WiMAX’de ise hem DL hem de UL için OFDMA tekniği 
kullanılmaktadır. 

LTE teknolojisini önceki teknolojilerden ayıran en 
önemli farklardan biri tamamen IP tabanlı olmasıdır. 
2G ve 3G teknolojilerinde devre anahtarlama 
ve paket anahtarlama tekniklerinin ikisi de 
kullanılırken 4G’de sadece paket anahtarlama 
tekniği mevcuttur. Bunun sonucunda ses iletimi 
için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan birisi 
“CS Fall Back” yöntemi ile ses verisi aktarılacağı 
zaman kullanıcıların 2G veya 3G teknolojilerine 
yönlendirilmesidir. Bir diğer yöntem ise VoLTE (Voice 
over LTE) olarak isimlendirilen ses servisinin LTE veri 
taşıyıcısı içerisinde veri akışı olarak gönderilmesidir. 
Bunu sağlamak için ise kontrol ve medya düzlemleri 
için özel profillere sahip IP Multimedia Subsystem 
(IMS) mimarisi kullanılır. 

OFDMA 4G
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Önceki teknolojilerden ayıran diğer bir fark ise 2G 
ve 3G sistemlerde baz istasyonları ile çekirdek 
şebeke arasında kontrol sistemi (2G: BSC, 3G: RNC) 
mevcutken LTE’de kullanımına gerek duyulmamıştır. 
Baz istasyonları daha akıllı hale getirilerek kontrol 
kararlarını kendisinin alması sağlanmıştır. LTE 
teknolojisi tercihe göre 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 
MHz, 15 MHz ve 20 MHz frekans bant genişliklerinde 
kullanılabilir. Bu sayede operatörlerin sahip 
oldukları frekanslara uygun bant genişliklerini 
kullanabilmesine olanak sağlamıştır. 

LTE teknolojisi, çıktığı günden itibaren 3GPP’nin 
oluşturduğu yeni standartlar ile gelişmeye devam 
etmiştir. 2008 yılında Release 8’in tamamlanması 
ile başlanan çalışmalara, her çıkan yeni standart ile 
özellik bazında eklemeler yapılmıştır. Release 12 
ile gelinen durumda LTE-Advanced teknolojisiyle 
3xCA, 4x4 MIMO, 256 QAM gibi özellikler kullanılmaya 
başlanmış DL yönünde 1 Gbps üzerinde iletim 
hızlarına erişilebilmiştir. 3GPP tarafından geliştirilen 
LTE teknolojisi dördüncü nesil olarak çıktığından 
4G olarak anılmaya başlanmıştır, fakat elde edilen 
hızlar IMT-Advanced’in tanımlamış olduğu hızlara 
erişememiştir. Standartlar gelişmeye devam etmiş 
ve IMT-Advanced tanımlamaları LTE-Advanced 
teknolojisi ile sağlanmış olup LTE-Advanced 
teknolojisi 4.5G olarak anılmaktadır.

LTE-Advanced teknolojisi ile gelen önemli özellikler 
aşağıda belirtilmiştir:
• 3x CA (Downlink Carrier Aggregation): Aşağı hat 

(DL) üç taşıyıcı birleştirme (CA) ile tek taşıyıcıya 
oranla üç kata kadar iletim hızını artırabilme.

• 4x4 MIMO (multiple-input and multiple-output): 
Çoklu giriş ve çoklu çıkış anlamına gelen özelliğin 
gerçekleşmesi için çoklu anten sistemlerine 
ihtiyaç vardır. Bu özellik sayesinde farklı dört 
veriyi aynı anda göndererek iletim hızını dört kata 
kadar artırabilmekte veya aynı veriyi dört vericiden 
göndererek iletim kalitesini iyileştirebilmektedir. 
Hangi yöntemin olacağına sistem kanal koşullarına 
bakarak otomatik olarak karar verebilmektedir. 

• 256QAM: 256 QAM (taşıyıcı başına 8 bit) ile 64 
QAM’e (taşıyıcı başına 6 bit) göre 4/3 oranında 
daha yüksek miktarda veri aktarılabilmektedir.

Türkiye’de Hücresel Haberleşmenin Gelişim 
Süreci

1986 yılında NMT (Nordic Mobile Telephone) 
sistemleriyle Türkiye’de ilk hücresel mobil 
haberleşme servisi verilmeye başlamıştır. 
O dönemde yoğunlukla araç telefonu olarak 
kullanılmakta olup, abone sayısı 126.000 civarına 
çıkmış ve GSM sistemlerinin kullanımının artmasıyla 
bu sayı düşüşe geçmiştir. 
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Türkiye’nin 2G’de teknoloji olarak GSM’i seçmesiyle 
1994 yılında Turkcell ve Telsim 900 frekans bandını 
kullanarak servis vermeye başlamıştır. 2001 yılında 
ise 1800 frekans bandında Aria ve Aycell firmaları da 
hizmet vermeye başlamıştır. Böylece Türkiye’de ticari 
olarak mobil işletmeciliği yapan iki adet GSM900 
ve iki adet GSM1800 olmak üzere dört adet şebeke 
oluşmuştur. 2004 yılında Aycell ve Aria birleşme 
kararı alarak AVEA adı altında birleştiği için o tarihten 
bugüne kadar Türkiye’de mobil haberleşme faaliyeti 
sürdüren operatör sayısı üç olmuştur. 2016 yılında 
ise Türk Telekom, AVEA şirketini satın alarak Türk 
Telekom markasıyla hizmet vermeye devam etmiştir.

Türkiye’de ilk yerli cep telefonu ASELSAN tarafından 
1997 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu sayede o 
dönem dünyada cep telefonu üretebilen dokuz 
ülkeden birisi de Türkiye olmuştur. İlk model olan 
ASELSAN 1919 modeli yurt içi ve yurt dışında başarılı 
satış rakamlarına ulaşmıştır. Bu başarının ardından 
yeni modeli ASELSAN 1920 geliştirilmiştir. 2008 
yılında Türkiye’de 3G kullanımının başlaması için BTK 
2100 frekansında A (45 MHz), B (35 MHz) ve C (30 
MHz) olarak üç farklı kategoride hizmet ve altyapılara 
ilişkin frekans ihalesi gerçekleştirmiştir. İhalede A tipi 
lisansın Turkcell, B tipini Vodafone ve C tipi lisansını 
AVEA almıştır. Akabinde operatörler abonelerine 3G 
servisi sunmaya başlamıştır.

Türkiye’de telekom sektöründe yeni bir dönemi 
başlatacak 4.5G ihalesi 2015 yılında yapılmıştır. 
Turkcell sekiz adet, Türk Telekom ve Vodafone beşer 
adet lisans almıştır. Toplamda Turkcell 2x107.2 MHz, 
TT 2x80 MHz ve Vodafone 2x62.4 MHz FDD, 1x20 
MHz Turkcell, 1x15 MHz TT ve Vodafone TDD bandına 
sahip olmuştur. İhale sonrasında operatörler hizmet 
vermeye başlamış ve kullanıcılar konforlu bir servis 
sunan 4.5G mobil iletişim teknolojisine kavuşmuştur.

4.5G, 1 Gbps üzerinde gönderme yeteneğine 
ulaşabilen teknolojiyle çok daha büyük verileri 
kolayca indirip göndermemize olanak sağlamıştır. 
Mobil internet kullanım yoğunluğunun artmasıyla 
3G performansının zorlanmaya başladığı dönemde 
hayatımıza giren 4.5G ile yüksek hız, daha 
fazla kapasite, daha düşük gecikme ve daha iyi 
performansa erişilebilmiştir. Türkiye’de operatörlerin 
2016 yılında 4.5G hizmeti sunmaya başlamasıyla 
abonelerin kullanımları da her geçen gün hızla 
artmıştır. BTK’nın 2021 yılı verilerine göre 4.5G abone 
sayısı yaklaşık 77 milyona ulaşmıştır. BTK’dan alınan 
4.5G’ye geçiş sonrası elde edilen kazanımlar şekilde 
gösterilmiştir.

4.5G’nin hayatımıza girmesiyle mobil olarak;
• Kalitesi yüksek videoların canlı izlenebilmesi, 
• Özellikle canlı yayın çekimi gibi düşük gecikmeli 

ve yüksek hızlı yukarı hat gönderim (upload) 
yapılabilmesi,

• Canlı oynanan yüksek çözünürlük gerektiren 
oyunların oynanabilmesi, 

• Video, müzik, veri indirme işlemlerinin çok daha 
hızlı yapılabilmesi sağlanmıştır.
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Hücresel iletişimde yoğun şekilde kullanılan baz 
istasyonlarının yerlileştirilmesi ihtiyacı 4.5G ile 
iyice ortaya çıkmıştır. Güvenlik gereksiniminin yanı 
sıra dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli bir baz 
istasyonu yapılması için Ulak Projesi başlatılmıştır. 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 
15 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile 
ASELSAN projenin ana yüklenicisi olmuştur. Bu 
proje kapsamında üretilen yaklaşık 1600 adet yerli 
4.5G ULAK baz istasyonu Türkiye’nin birçok yerinde 
kullanılmaktadır.  

1G’den Günümüze Mobil Ağlar makalesi ile 1980’li 
yıllarda ses ile hayatımıza giren mobil haberleşme 
teknolojilerinin ne kadar hızlı bir şekilde geliştiğini 
4G’ye kadar ele aldık. Günümüzde vazgeçilmez bir 
parçamız haline gelen mobil iletişim cihazlarımız 
ile konserlerden canlı videolar yayınlayabiliyor, 
yüksek kalitede videoları canlı izleyebiliyor, gerçek 
zamanlı oyunları istediğimiz yerde oynayabiliyoruz. 
İlk bakışta mobil cihazlarımızla yapabileceğimiz 
her şeyi yapabildiğimizi düşünsek de mobil iletişim 
teknolojilerinin daha fazla gelişmesiyle çok daha fazla 
uygulamanın hayatımıza gireceğini görebiliyoruz. 
Bundan sonraki makalelerde yeni nesil 5G teknolojisi 
ve onun getirdiği yeni uygulamaları ele alacağız.

Yüksek kalite video
8 GB

67
saniye

4.5G 3G

27
dakika

6,7
saniye

2,5
dakika

0,16
saniye

4
saniye

0,08
saniye

2
saniye

0,04
saniye

1
saniye

Düşük kalite video
800 MB

Mobil oyun indirme
20 MB

Müzik dinleme
10 MB

3G ve 4G ile ulaşılabilecek  
en yüksek hızlara göre yapılan  
karşılaştırma

Fotoğraf gönderme
5 MB
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3GPP (3rd Generation Partnership Project) 
1998 yılının Aralık ayında üçüncü nesil (3G) 
haberleşme teknolojisi geliştirmek için kurulmuştur. 
Kuruluşunda, tüm dünyadan aşağıdaki standart 
geliştirme organizasyonları (SGO) ortak olarak yer 
almıştır:
• ARIB, Japonya
• ATIS, Amerika
• CCSA, Çin
• ETSI, Avrupa
• TTA, Kore
• TSDSI, Hindistan
• TTC, Japonya

3GPP’nin temel görevi, yukarıda verilen SGO’ların 
belirlediği tüzüklere uygun olarak teknik çözüm 
geliştirmektir. 3GPP’nin çıktıları teknik tanımlama 
(technical specifications) dokümanlarıdır. Bu 
teknik tanımlama dokümanları SGO’lar tarafından 
standart dokümanları haline getirilir. Her ne kadar 
3GPP’nin doğrudan standart geliştirme yetkisi 
olmasa da geliştirdiği teknik dokümanların içeriğine 
hiç dokunulmadan standart dokümanları haline 
getirildiği için, dolaylı olarak standart geliştiren bir 
organizasyon olarak görülebilir. 

3GPP’nin Standartlaşmadaki Rolü

Haberleşme teknolojilerinde standartlar ETSI 
tarafından geliştirilmekteydi. Fakat 2G ile başlayan 
kuruluşların farklı teknolojileri kullanmaları nedeniyle 
oluşan sorunlar küresel standartların belirlenmesi 
gerektiğini göstermiştir. 3GPP’nin kuruluşunda 
özellikle ETSI öncülük etmiştir. ABD’deki başka bir 
grup kendi 3G teknolojisini oluşturmak için 3GPP2’yi 
kurmuş ve dünyada hangi üçüncü nesil haberleşme 

teknolojisinin kabul göreceğinin seçilmesi için 3GPP 
ve 3GPP2 rekabete girmiştir. Sonuçta iki grup da 
bazı farklılıklar olsa da CDMA teknolojisinde karar 
kılmıştır. 3GPP tarafından geliştirilen 3G teknolojisi 
W-CDMA ya da UMTS olarak adlandırılırken, 3GPP2 
teknolojisi CDMA2000 olarak adlandırılmıştır.

2000’li yılların ortalarında, 3G ağlarının daha hızlı 
internet erişimi ihtiyacının altında kalacağının 
netleşmesiyle birlikte 4. Nesil (4G) standartları 
üzerinde çalışmalar başlamıştır. 4G için 
gereksinimler yalnızca 100 Mbps’yi aşan daha 
hızlı tepe veri hızları değil, aynı zamanda 4G 
sistemlerinin, tamamen IP (İnternet Protokolü) paket 
anahtarlamalı bir mimariye sahip veri iletimi için 
ideal olarak uygun olacak şekilde inşa edilmesini 
gerektiriyordu. Bu gereksinimlere dayanarak, 
üç rakip standart kuruluşu, 4G için potansiyel 
çözümler üzerinde çalışmıştır. 3GPP standartları 
organizasyonu Uzun Vadeli Evrim (LTE) adlı bir 
sistem üzerinde çalışmış, 3GPP2 organizasyonu 
Ultra Mobil Geniş Bant (UMB) adlı kendi çözümünü 
geliştirmeye başlamış ve IEEE kuruluşu WiMAX adlı 
bir sistem geliştirmeye başlamıştır. 3GPP tarafından 
geliştirilen LTE sistemi, sponsorlar tarafından 
UMB ve WiMAX teknolojilerinden daha çok talep 
görerek en çok kurulumu yapılan 4G standardı 
haline gelmiştir. 3GPP tarafından geliştirilen 3G 
ve 4G standartlarının pazarda yakaladığı başarı 
sayesinde, 3GPP organizasyonuna daha fazla sayıda 
dikey sektör firmalarının katılımı olmuştur. 5G 
standardı geliştiren, 3GPP dışında bir organizasyon 
bulunmamaktadır (Hindistan tarafından geliştirilen 
5Gi standardı da 3GPP tarafından geliştirilen 
teknolojinin bir türevidir). Özetle, 5G standardı 
konusunda 3GPP rakipsizdir.

3GPP TARİHÇESİ, 
STANDARDİZASYON SÜRECİ VE 
ASELSAN’IN 3GPP KATILIMI
Dr. Çağrı GÖKEN
Dr. Oğuzhan ATAK
Dr. Alper BEREKETLİ
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü

Ayşegül İlay TUNALI
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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Tepe veri hızı
(Gbit/s)

IMT-2020

IMT-advanced

Alan trafik  
kapasitesi

(Mbit/s/m²)
Spektrum  
verimliliği

Ağ enerji  
verimliliği

Hareketlilik
(km/sa)

Bağlantı yoğunluğu
(cihazlar/km²)

Gecikme
(ms)

Kullanıcı deneyimli veri hızı
(Mbit/s)

20

106

10 3x
1x

350
400

100

10

1

1

10105

10x

1x

1

0.1

100x 500

ITU’nun Hücresel Haberleşmedeki Rolü

ITU (International Telecommunication Union: 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), Birleşmiş 
Milletler (BM) altında faaliyet göstermektedir. 
Dolayısı ile BM üyesi tüm ülkeler ITU’nun da üyesidir. 
ITU faaliyetlerini üye ülkelerin frekans regülasyon 
kurumları (örneğin Türkiye’de BTK, Amerika’da FCC) 
üzerinden yürütmektedir. Hücresel haberleşme 
teknolojileri ile ilgili gereksinimler, ITU altındaki 
International Mobile Telecommunication (IMT) 
çalışma grubu tarafından belirlenmektedir. 3G 
teknolojisinin gereksinimleri “IMT-2000” olarak 
yayınlanmıştır. 4G gereksinimleri 2008 yılında “IMT-
Advanced” ve son olarak 5G gereksinimleri 2015 
yılında “IMT-2020” olarak yayınlanmıştır.

ITU tarafından 2020 ve ötesinde IMT gelişim 
çerçevesini belirlemek amacıyla hazırlanan 
raporlarda sunulmuş olan yukarıdaki örümcek 
grafiğinde 4G (IMT-Advanced) ve 5G (IMT-2020) 
gereksinimleri karşılaştırılmaktadır. Şekilden de 
görüldüğü gibi, 5G spektral verimlilik (belirli bir bant 
genişliği üzerinde gönderilebilen veri miktarının 
etkinlik ölçütü), kullanıcının gördüğü veri hızı ve baz 
istasyonu tepe veri hızı gibi ölçütlerde ciddi miktarda 
artış şartı koyulmuştur. 
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Yukarıdaki şekilde, ITU’nun 5G için öngördüğü 
kullanım senaryoları verilmektedir. Üç temel 
senaryo verilmiştir. Birincisi, yüksek veri hızlarının 
desteklendiği mobil geniş bant haberleşme 
senaryosudur. Bu senaryo 4G haberleşme 
sistemlerinde sunulan çözümün daha da yüksek veri 
hızlarını desteklediği senaryo olarak düşünülebilir. 
İkinci senaryo, çok yoğun makine tipi haberleşme 
senaryosudur. Bu senaryoda, kilometre kare başına 
1.000.000 kullanıcı ekipmanının desteklenmesi 
minimum ölçüt olarak verilmiştir. Üçüncü 
kullanım senaryosu aşırı güvenilir düşük gecikmeli 
haberleşme senaryosu, yeni tanımlanan (4G’de 
olmayan) bir senaryodur. Bu senaryonun fabrika 
otomasyonu, akıllı elektrik dağıtım şebekeleri, 
akıllı trafik vb. çok sayıda uygulaması olacağı 
öngörülmektedir.

ITU’nun belirlediği gereksinimleri karşılayan 
teknik çözümler ITU tarafından onaylanması 
durumunda ilgili teknoloji nesli olarak pazarda yerini 
bulabilmektedir. Örneğin 3G teknolojisi için 3GPP 
tarafından geliştirilen W-CDMA/UMTS teknolojisi ve 
3GPP2 tarafından geliştirilen CDMA2000 teknolojileri 
3G teknolojileri olarak ITU tarafından onay almıştır. 
Benzer şekilde, 3GPP tarafından geliştirilen LTE 

ve IEEE tarafından geliştirilen WİMAX teknolojileri 
4G teknolojileri olarak onaylanmıştır. Her ne kadar 
WİMAX teknolojisi 4G onayı alsa da pazarda kazanan 
teknoloji LTE teknolojisi olmuş ve tüm dünyada 
yüzlerce LTE ağı kurulmuştur.

ITU’ya gönderilen aday 5G teknolojilerini, ITU 
değerlendirerek “ITU-R M.2150-0: Detailed 
specifications of the terrestrial radio interfaces of 
International Mobile Telecommunications-2020 
(IMT-2020)” dokümanını Şubat 2021’de 
yayınlamıştır. Rapora göre, 3GPP tarafından 
önerilen “3GPP 5G-SRIT” ve “3GPP 5G-RIT” ve TSDSI 
(Telecommunications Standards Development 
Society India) tarafından önerilen “5Gi” teknik 
çözümleri 5G olarak onaylanmıştır. “5Gi” standardı 
farklı bir standart gibi sunulmuş olsa da 3GPP 5G 
standardı ile çok büyük oranda örtüşmektedir. 
Hindistan’ın 5Gi geliştirmekteki temel amacının, 
3GPP 5G standardının üzerine küçük eklemeler 
yaparak kırsal alanları daha iyi kapsayacak bir 5G 
çözümü oluşturmak olduğu değerlendirilmektedir. 
5G’nin çok çeşitli endüstrilerde sahip olması 
beklenen etki göz önüne alındığında, 3GPP 
organizasyonunu ve çalışma prosedürlerini anlamayı 
her zamankinden daha önemli hale getirmektedir.

100 Mbps
whenever needed

>10 Gbps
peak data rates

10.000
x more traffic

10-100
x more devices

M2M
ultra low cost

10 years 
on battery

> 1 ms
radio latency

URLLC 
(Ultra Reliable and Low Latency communication)

mMTC
(massive Machine Type Communication)

eMBB
(enhanced Mobile Broadband)

5G

Extereme
Mobile

Broadband

Massive
Machine

Communication

Critical
Machine

Communication

" Instant  act io
n""For  ever ything"

"U
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ited experience"
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3GPP’de Teknolojiyi Kimler, Nasıl Geliştiriyor?

3GPP’de organizasyon ortağı olarak yer alan 
SGO’ların temel iki görevi bulunmaktadır. İlki yukarıda 
da bahsedildiği gibi teknik çözümleri standartlara 
dönüştürmek, ikincisi ise geliştirilen fikri 
mülkiyetlerle ilgili kuralları belirlemektir. 3GPP’de 
teknolojiyi geliştirenler ise ağırlıklı olarak hücresel 
haberleşme hizmeti veren operatörler (Turkcell, 
AT&T, Verizon, Deutsche Telekom gibi), baz istasyonu 
tarafında altyapı geliştiren firmalar (Huawei, 
Ericsson, Nokia, ZTE), cep telefonu geliştiren firmalar 
(Apple ve Samsung gibi), tümleşik devre ve/veya 
fikri mülkiyet geliştiren firmalardır (Qualcomm, 
InterDigital ve benzerleri).  

3GPP’de radyo erişim ağı (RAN: Radio Access 
Network), çekirdek şebeke (core network) ve servis 
& sistem geliştirmek için üç teknik tanımlama grubu 
bulunmaktadır. Bu üç grubun altında da farklı alt 
sistemlerin geliştirilmesinden sorumlu çalışma 
grupları yer almaktadır. Çalışma grupları, ortalama 
olarak yılda 6 kez toplanmaktadır. Çalışma grubu 
toplantılarında ele alınacak konular önceden bir 
gündem dokümanı ile ilan edilir. Belirlenen bir 
konu hakkında, teknik çözüm önerisi olan firmalar, 
katkı raporu hazırlayarak gönderirler. Toplantı 
esnasında farklı katkı raporları incelenerek en iyi 
çözümü sağlayan teknik, firmalar arasında uzlaşma 
sağlanması durumunda, standarda dâhil edilmek 
üzere kabul edilir. Genellikle bir tekniğin standarda 
girmesi (firmaların uzlaşma sağlaması) çekişmeli ve 
yoğun teknik tartışmalar sonunda olabilmektedir. 

3GPP’de 5G Çalışmaları

3GPP’de bir konu hakkında çalışma yapılabilmesi için 
o konu ile ilgili bir ön çalışma öğesi (SI: Study Item) 
veya iş öğesi (WI: Work Item) başlatılması gerekir. Her 
SI ve WI için zaman planlaması yapılır ve toplantılarda 
o öğeler için ne kadar zaman harcanacağı planlanır. 
Ön çalışma öğelerinin amaç ve hedefleri başlatma 
gerekçesi dokümanında belirtilir. Ön çalışma öğelerinin 
çıktıları teknik raporlardır. Bu teknik raporlar, iş 
öğelerinin girdisi olarak kullanılır. İş öğelerinin 
çıktıları ise teknik tanımlama dokümanlarıdır. Teknik 
tanımlama dokümanları standart dokümanlarıdır. 
3GPP’de yayınlanan tüm dokümanlar kamuya açıktır 
ve 3GPP’nin FTP adresinden ulaşılabilir, ön çalışma 
ve iş öğelerinin tamamı ile ilgili durum, 3GPP çalışma 
takvimi dokümanından takip edilebilir (İlgili bağlantı: 
https://www.3gpp.org/ftp/Information/WORK_
PLAN). 

3GPP’de standartlar (teknik tanımlama dokümanları) 
sürümler halinde yayınlanmaktadır. 5G standardının 
ilk sürümü, sürüm 15 (release 15) olarak 
belirlenmiştir. 3GPP’de LTE teknolojisi de sürümler 
halinde gelişmeye devam etmektedir. LTE ile ilgili 
daha önce yayınlanan sürüm numaralandırması 
nedeni ile 5G’nin ilk sürümü “Sürüm 15” olmuştur.  

Sürüm 15 Çalışmaları

“New Radio Access Technology” iş öğesi olarak 
başlatılan çalışma girdi olarak [TS38.913] 
dokümanında belirlenen kullanım senaryoları ve 
gereksinimlerini kullanmıştır. İş öğesinin amacı, 
gelişmiş mobil geniş bant ve aşırı güvenilir düşük 
gecikmeli haberleşme senaryoları için, 500 MHz 
ile 52.6 GHz arasındaki tüm frekanslarda çalışacak 
bir dalga şekli olarak belirlenmiştir. New Radio 
(NR) teknolojisinin geriye dönük olarak LTE ile 
uyumlu olma zorunluluğu (backward compatibility) 
bulunmamaktadır. Ancak NR Sürüm 15’in, daha 
sonra yayınlanacak NR sürümleri ile uyumlu 
olma zorunluluğu şartı koyulmuştur (forward 
compatibility). 

Numeroloji ve Çerçeve Yapısı: 5G’de hem DL 
(Downlink) hem de UL’de (Uplink) CP-OFDM (Cyclic 
Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
tekniği kullanılmaktadır. LTE’de UL’de kullanılan 
SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple 
Access) tekniği 5G UL’de güç kısıtlı senaryolara 
yönelik ve opsiyonel olarak belirlenmiştir. 
LTE’de sadece 15 kHz alt taşıyıcı aralıklı OFDM 
desteklenirken; 5G’de, 6 GHz altı frekanslarda (FR1: 
Frequency Range 1), farklı kullanım senaryolarını 
desteklemek için 15 kHz, 30 kHz ve 60 kHz alt 
taşıyıcı aralıkları desteklenmektedir. 6 GHz üstü 
frekanslarda (FR2: Frequency Range 2) ise 60 kHz ve 
120 kHz alt taşıyıcı aralıkları desteklenmektedir.

Bir alt çerçevenin uzunluğu 1 ms olarak 
belirlenmiştir. Bir alt çerçeve içinde her biri 14 
OFDM sembolünden oluşan ve sayısı numerolojiye 
göre değişen dilimler (slot) yer almaktadır. 
5G standardı hem TDD hem de FDD erişim 
tekniklerini desteklemektedir. TDD çalışmada, 
trafik durumuna göre, her OFDM sembolünün yönü 
DL veya UL olarak belirlenebilmektedir. Düşük 
gecikmeli haberleşme senaryosunu desteklemek 
için iki OFDM sembolünden oluşan gönderimler 
oluşturulabilmektedir.

0 1 9N E S İ L D E N  N E S İ L E  M O B İ L  H A B E R L E Ş M E



Modülasyon ve Kanal Kodlama: Hem DL hem de UL 
veri kanalları için kodlama tekniği olarak LDPC (Low 
Density Parity Check) kod kullanılmaktadır. 11 bitten 
daha uzun kontrol kanalı bilgileri için hem DL hem 
de UL’de Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erdal Arıkan tarafından keşfedilen “Polar Kodlama” 
kullanılmaktadır. Tüme gönderim kanalının kodlama 
tekniği de Polar kodlamadır. CP-OFDM kullanımında 
QPSK, 16-QAM, 64-QAM ve 256-QAM modülasyonları 
desteklenmektedir. UL’de DFT-s-OFDM kullanımında 
π/2 BPSK modülasyonu kullanılmaktadır. 

İlk Erişim ve Hareketlilik: DL yönünde, kullanıcı 
ekipmanının zamanda ve frekansta baz istasyonu 
ile hizalanması ve ağa dahil olmak için gereken 
asgari sistem bilgilerini elde edebilmesi için SSB 
(Synchronization Signal Block) yapısı tanımlanmıştır. 
SSB, 127 alt taşıyıcı uzunluğundaki PSS (Primary 
Synchronization Signal) ve SSS (Secondary 
Synchronization Signal) sinyallerinden, PBCH 
(Physical Broadcast Channel) kanalından ve 
PBCH kanalının çözülebilmesi için gereken DMRS 
(Demodulation Reference Signal) sinyallerinden 
oluşur. 

5G ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden 
biri, tüm sinyal ve kanal yapılarının hüzme 
tabanlı haberleşmeyi destekleyecek şekilde 
tanımlanmasıdır. SSB sinyalinin gönderim periyodu 
(20 ms) içindeki gönderim sayısı, hüzme tabanlı 

yapıyı destekleyecek şekilde belirlenmiştir. 3 GHz altı 
frekanslarda bir gönderim periyodu içinde dört adet 
SSB sinyali gönderilmektedir. Bu SSB sinyalleri farklı 
hüzmelerde gönderilerek enerji-verimli haberleşme 
sağlanabilmektedir. 3 GHz ile 6 GHz arasındaki 
frekanslarda sekiz, 6 GHz üzeri frekanslarda 64 
adet SSB gönderimi tanımlanmıştır. Özellikle, 6 
GHz üzeri frekanslarda iki boyutta (yanca ve dikme) 
tarama yapılabilecek çok sayıda SSB gönderimi 
tanımlanmıştır. 

Kullanıcı ekipmanlarının ağa dâhil olabilmesi 
için UL yönündeki gönderimlerin hizalanması 
gerekmektedir. Baz istasyonu alıcısında, farklı 
kullanıcı ekipmanlarından gelen sinyallerin zamanda 
yaklaşık olarak aynı anda gelmesi gerekmektedir. Bu 
hizalamayı yapabilmek için 5G’de, 4G’dekine benzer 
şekilde dört adımlı bir rassal erişim mekanizması 
tanımlanmıştır. Hareketlilik yönetimi, SSB ve CSI-
RS (Channel State Information Refence Signal) 
sinyallerinden yapılan ölçümler ile yapılabilmektedir.

MIMO (Multi Input Multi Output) Teknikleri: Tek 
kullanıcılı MIMO gönderimde, DL yönünde sekiz, UL 
yönünde ise dört katmanlı MIMO’yu destekleyecek 
DMRS sinyal yapıları tanımlanmıştır. Katmanlı 
MIMO ile kastedilen, aynı zaman-frekans kaynağı 
üzerinde, paralel olarak gönderilebilen veri miktarı 
kastedilmektedir. Çok kullanıcılı MIMO gönderimde 
DL yönünde toplamda 12 katmanı destekleyecek 
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DMRS yapıları tanımlanmıştır. DMRS sinyalleri, 
gönderici antenleri ile alıcı antenleri arasında oluşan 
kanal matrisini kestirmek için kullanılmaktadır.

5G standardında kullanıcıya özgü ölçümler 
yapabilmek için baz istasyonu tarafından CSI-RS 
sinyali gönderilmektedir. Kullanıcı ekipmanı, CSI-
RS sinyalinden yaptığı ölçümler ile DL yönünde 
kaç katmanlı MIMO haberleşme yapılabileceğini 
(RI:Rank Indicator), en iyi MIMO ön kodlama 
matrisinin ne olacağını (PMI:Precoding Matrix 
Indicator), hangi modülasyon kodlama tekniğinin 
kullanılacağını (CQI: Channel Quality Indicator) ve 
en iyi hüzme seçeneğini (CRI: CSI-RS Resource 
Indicator) belirler ve baz istasyonuna raporlar. 5G 
standardında farklı anten yapılarına göre belirlenmiş 
ön kodlama matrisleri desteklenmektedir. Anten 
yapısı ile kastedilen, yatay ve dikeyde kullanılan 
anten elemanlarının sayısıdır. CSI-RS sinyalleri 
baz istasyonunda kullanılan anten yapısına göre 
iletilmektedir.

5G’de CSI-RS ölçümü ve MIMO ön-kodlama 
ile oluşturulabilecek hüzme tabanlı yapı, baz 
istasyonunda kullanılabilecek anten sayısına 
herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Kullanım 
senaryolarına ve frekans bandına göre belirlenecek 
anten elemanı sayıları ile hem analog hem de sayısal 
hüzme oluşturma teknikleri ile beraber çok kullanıcılı 
MIMO tekniği desteklenebilmektedir.

Sürüm 16 Çalışmaları

Aşağıda sürüm 16 kapsamında, fiziksel katman 
(3GPP RAN Work Group-1) ve ağ katmanı (3GPP 
RAN Work Group-2) çalışma gruplarında çalışılan 
konulardan önemli gördüklerimiz hakkında kısa 
bilgiler verilmiştir:

Physical Layer Enhancements for NR Ultra-
Reliable and Low Latency Communication (URLLC): 
Sürüm 15’te temel yapısı kurulan düşük gecikmeli 
haberleşmenin, sürüm 16 kapsamında daha da 
düşük gecikmeleri (0.5 ms – 1 ms arası) ve daha 
güvenilir haberleşmeyi (10-6 seviyesinde paket 
hata oranı) destekleyecek şekilde güncellenmesine 
yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Support of NR Industrial Internet of Things (IoT): 
5G’nin sağladığı düşük gecikme ve güvenilirlik 
değerlerinin dikey sektörler için uygunluğu ve dikey 
sektörlerin ihtiyaçları çalışılmıştır. Özellikle fabrika 
otomasyonu, taşımacılık endüstrisi ve elektrik 
dağıtım şebekeleri kullanım senaryolarının ihtiyaçları 
çalışılmıştır.

Integrated Access and Backhaul (IAB) for NR: 
Özellikle milimetre dalga frekans bandındaki 5G 
baz istasyonlarının yoğun olarak kurulumlarının 
yapılacağı öngörülmektedir. Örneğin, caddelerdeki 
her aydınlatma direğinde bir baz istasyonu olacak 
şekilde kurulum yapılabilir. Böyle bir kullanım 
senaryosunda, her baz istasyonuna fiber hat taşımak 
yüksek maliyetli olacaktır. Milimetre dalga frekans 
bandında çok geniş kanal tahsisleri öngörülmektedir. 
Bu geniş frekans bandının hem erişim (access; 
baz istasyonu ile kullanıcı ekipmanı arasındaki 
haberleşme) hem de baz istasyonları arasındaki 
omurga (backhaul) haberleşmesi için kullanıldığı 
teknoloji, Yeni R IAB olarak isimlendirilmektedir. 
IAB teknolojisinde baz istasyonlarının kullanıcılar 
ile kurduğu erişim ve diğer baz istasyonları ile 
aralarındaki omurga bağlantıları, 3GPP tarafından 
hazırlanan RP-181349 numaralı teknik dokümanında 
şekildeki gibi gösterilmiştir. Bu faaliyetler 
kapsamında, kullanım senaryoları ve bu senaryolara 
uygun bant genişliğinin paylaşım mekanizmaları 
çalışılmaktadır.

Fiber transport
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alıcı yapıları geliştirilmiştir. Geliştirilen kütüphane, 
kodlanan fonksiyon ve benzetim ortamları 
sayesinde her bir fiziksel kanalı ve referans sinyali 
kestirim performansını ayrı ayrı veya topluca test 
etmeye imkân sağlaması bakımından araştırma ve 
geliştirme mantığına uygun olarak tasarlanmıştır. 
Bu kurgu ile bazı konularda (Ör. kanal kodlaması) 
5G standardı tamamlanır tamamlanmaz 6G’ye 
yönelik çalışmalara başlanabilmiştir. Böylece, hem 
ASELSAN’ın 6G çalışmalarında daha ilk günden aktif 
olarak geliştirme yapabilmesi, hem de ASELSAN’ın 
geliştirdiği diğer askeri dalga şekilleri geliştirme 
çalışmalarında referans bir yapı oluşturabilmesi 
mümkün olmuştur. Bu referans yapı sayesinde, 
5G’deki güçlü ve akıllıca yapılmış tasarımlar ve en 
son teknoloji ile ASELSAN’ın 45 yılı aşkın bir süredir 
geliştirdiği askeri senaryolarda gürbüz çalışabilen 
dalga şekillerinin güçlü yanları harmanlanabilerek 
çok daha yüksek performansta özgün dalga 
şekilleri ve haberleşme sistemleri/ürünleri 
tasarlanabilecektir. 

Algoritma kütüphanesi geliştirilirken, oluşturulan 
bilgi birikiminin bir diğer ayağı da MIMO ve hüzme 
yönlendirme teknolojisi olmuştur. MIMO teknolojisi 
fikren çok yeni olmasa da 5G öncesinde sahada 
kullanımı daha temel düzeyde kalmış bir teknolojidir. 
5G ile hem tek kullanıcılı hem de çok kullanıcılı MIMO 
teknikleri çok daha yüksek sinyal kalitesi ve veri 
hızları elde edebilmek adına hem tek hem çok panelli 
antenli senaryolara uygun olarak tanımlanmıştır. 
Bunun için kullanılabilecek MIMO verici (ön kodlayıcı) 
yapısı standartta tanımlıdır. Proje boyunca bu yapılar 
anlaşılarak hem MIMO ön kodlayıcıların hem de 
alıcıda verinin çözülebilmesi için gerekli tekniklerin 
oluşturulması tamamlanarak kütüphane ortamında 
gerçeklenmiştir. Bu sayede hem geri besleme tabanlı 
hem de kanal karşılıklılığı ilkesi tabanlı haberleşme 
senaryoları için çözümler çalışılmıştır. MIMO’nun 
yanı sıra 5G standardındaki kullanıcı tabanlı hüzme 
yapıları ve hüzme tabanlı haberleşmenin kurulumu 
ve idamesi için tanımlı prosedürler de projede 
çalışılmıştır. Askeri senaryolarda MIMO ve hüzme 
teknolojilerinin sağlayacağı avantajlar oldukça büyük 
olacağından bu çalışmalar da ASELSAN’ın hem 
6G hem de askeri dalga şekli vizyonunda oldukça 
değerlidir.

Yapılan çalışmalar neticesinde “5G Platform” 
projesinde öğrenilen bilgi birikiminin yanı sıra 
aşağıdaki yayın ve patentler de elde edilmiştir:

ASELSAN 5G Dalga Şekli Araştırma Çalışmaları

ASELSAN, 2016 Eylül ayında, TÜBİTAK öncelikli 
alanlar çağrısına “5G Platform” projesi ile başvurmuş 
ve destek hakkı kazanmıştır. O tarihte 5G standardı 
henüz yayınlanmadığı için proje kurgusu, 3GPP 
bünyesindeki 5G geliştirme çalışmalarına aktif 
olarak katılım sağlayarak, 5G fiziksel katmanında 
kullanılması muhtemel algoritmaların başarım-
karmaşıklık ödünleşmesinin yapılması üzerine 
kurulmuştur. “5G Platform” projesinde, Bilkent 
Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Tolga 
Mete Duman ile kanal kodlama ve MIMO alıcı ve verici 
geliştirme konusunda, Prof. Dr. Sinan Gezici ile de 
kestirim ve tespit algoritmaları geliştirme konusunda 
danışmanlık hizmeti alınmıştır. Başlangıçta, 
sadece çekirdek fiziksel katman algoritmaları için 
geliştirme yapılması hedeflenmişken, proje sonunda 
hedeflerin çok ötesine geçilerek, 5G fiziksel katmanın 
tamamının modellendiği ve tekrar kullanılabilir bir 
kütüphane geliştirilmiştir. Ayrıca, kütüphanede 
ASELSAN tarafından geliştirilen özgün ve patentli 
algoritmalar ve 6G’ye yönelik Bilkent Üniversitesi ile 
birlikte geliştirilen algoritmalar da yer almaktadır. 
ASELSAN bu kütüphaneyi tüm dalga şekli tasarımı 
faaliyetlerinde kullanmaktadır. 

“5G Platform” projesi kapsamında çok sayıda 3GPP 
toplantısına katılım sağlanmış, 3GPP çalışma yapısı 
öğrenilmiş, algoritmaların/tekniklerin standarda 
girebilmesi için gerekli koşulların neler olduğu 
öğrenilmiştir. Toplantı katılımları neticesinde 3GPP 
başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkı elde 
edilmiş; Huawei, Nokia, Intel gibi önde gelen çok 
sayıda firma ile görüşme yapılarak, bu firmaların 
vizyonları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 

“5G Platform” projesi kapsamında geliştirilen 
fiziksel katman kütüphanesi için öncelikle 
5G standardındaki kanal yapıları ve referans 
sinyalleri anlaşılmıştır. Oldukça esnek bir formda 
tasarlanan 5G standardında aşağı ve yukarı yönlü 
veri kanalları, kontrol kanalları, tüme gönderim 
kanalları ve baz istasyonu ile kullanıcı ekipmanı 
arasındaki ilgili kestirimleri yapabilmek için gerekli 
referans sinyalleri tanımlanmıştır. Bu yapıların 
tanımlanmasında ve ITU tarafından belirlenen 
gereksinimleri sağlamasında en önemli rolü 
oynayan alıcı yapıları standart dokümanında 
yer almadığından 5G Platform projesi boyunca 
gerekli tüm alıcılar farklı alternatifler ile birlikte 
oluşturulmuştur. Bunu sağlamak için bazı noktalarda 
önceki çalışmalardan (literatürdeki makale, patent 
gibi), bazı noktalarda 3GPP katkı raporlarından 
faydalanılırken, bazı noktalarda tamamen özgün 
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Patent Başvuruları:
• Çağrı Göken, “A Computer Implemented Method 

and A Data Processing Apparatus for Channel 
Estimation in MIMO-OFDM Systems Based on 
Iterative Pilot Depatterning”.

• Çağrı Göken, “Method and Apparatus for Channel 
Estimation in MIMO-OFDM Systems based on 
Phase Correction in Pilot Depatterning”.

• Çağrı Göken, Onur Dizdar “A Method for Enhancing 
the performance of downlink multi-user MIMO 
systems”.

• Onur Dizdar, “Hardware complexity reduction 
technique for successive cancellation list 
decoders”.

• Oğuzhan Atak, “Method For Block Capacity 
Equalization and Optimization”.

ASELSAN 3GPP Katılımları

3GPP organizasyonu, kurulduğu 1998 yılından 
günümüze katkı sağlayan firmaların sürekli artması 
ile haberleşme teknolojileri konusunda en iyi 
tekniklerin geliştirildiği rakipsiz bir organizasyon 
haline gelmiştir. 5G’de temel olarak üç kullanım 
senaryosu bulunmaktadır: Mobil geniş bant 
haberleşme, aşırı güvenilir çok düşük gecikmeli 
haberleşme, yoğun makine tipi haberleşme. Bu 
üç kullanım senaryosunun da askeri haberleşme 
teknolojileri ile kesiştiği kısımlar bulunmaktadır. 
5G’nin kullanım senaryolarının makine 
haberleşmesini de kapsamasının ardından 3GPP 
çalışmalarına çok sayıda dikey sektör firması da 
(örneğin otomotiv firmaları) katılım sağlamaya 
başlamış ve 3GPP organizasyondaki çalışmalara 
katılan mühendis sayısı (hem toplantılara katılan 
mühendis sayısı hem de arka planda teknoloji 
geliştiren mühendis sayısı) ciddi miktarda artmıştır. 
Bunun doğal sonucu olarak 3GPP’de tanımlanan 
haberleşme teknikleri, insanlığın geliştirdiği en 
iyi haberleşme teknikleri olarak düşünülebilir. 
ASELSAN, bu çalışmalara dâhil olabilmek için 2015 
yılından bu yana öz kaynaklı Ar-Ge projesi olarak 
başlatılan 5G Platform projesi kapsamında sıklığı 
artarak 3GPP toplantılarına katılım sağlamıştır. 
Toplam 28 toplantıya 38 mühendis ile yerinde 
katılım sağlanmıştır. Pandemi nedeni ile toplantıların 
internet üzerinden yapılmaya başlaması sonrası çok 
sayıda elektronik toplantıya da katılım sağlanmıştır. 
Ayrıca, Türkiye’den bu toplantılara katılım sağlayan 
Turkcell mühendisleri ile de koordinasyon sağlanarak 
bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 

Dergi Yayınları:
• Doğa Gürgünoğlu, Çağrı Göken, Sinan Gezici, 

“Optimal Power Allocation for Secure Estimation 
of Multiple Parameters”, IEEE Signal Processing 
Letters, 2021.

• Onur Dizdar, “A complexity reduction technique for 
successive cancellation list decoding”, IEEE Trans. 
On Circuits and Systems, 2019

Konferans Yayınları:
• Mert Özateş, Mohammad Kazemi, Çağrı Göken, 

Tolga M. Duman, “Channel Reconstruction Based 
Multiuser Precoding with Limited Feedback”, IEEE 
BlackSea Conf. 2021.

• Ayşegül İlay Tunalı, Hakan Ali Çırpan “Impact Of 
Imperfect Channel Estimation on 5G NR”, IEEE 
BlackSea Conf. 2021.

• Talha Akyıldız, Tolga M. Duman “Search-Free 
Precoder Selection for 5G New Radio using Neural 
Networks, IEEE BlackSea Conf. 2020 (En iyi 
makale ödülü).

• Çağrı Göken, “How to Configure 5G DMRS”, IEEE 
SIU 2020.

• Doğa Gürgünoğlu, Sinan Gezici “Channel 
Estimation Methods for Physical Uplink Control 
Channels in 5G “, IEEE SIU 2020.

• Feridun Tütüncüoğlu, Sinan Gezici “Carrier 
Frequency Offset Estimation Based on Tracking 
Reference Signal in 5G, IEEE SIU 2020.

• Kutay Doğan Pekcan, Sinan Gezici “Channel 
Estimation for 5G PBCH: DMRS Search, Linear and 
Wiener Interpolation”, IEEE SIU 2020.

Tezler:
• Kutay Doğan Pekcan, “5G PDSCH: Performance 

Analysis of DMRS and PTRS Designs for Channel 
and Phase Noise Estimation in mm-Wave”, 2021. 
(Bilkent Üniversitesi, Master Tezi, Danışman: Prof. 
Sinan Gezici).

• Ayşegül İlay Tunalı, “Impact of Channel Estimation 
in 5G NR, 2021. (ITU –ASELSAN Akademi, Master 
Tezi, Danışman: Prof. Hakan Ali Çırpan).

• Feridun Tütüncüoğlu, “Zone based GLRT for 
detecting physical random access channel signals 
in 5G”, 2019. (Bilkent Üniversitesi, Master Tezi, 
Danışman: Prof. Sinan Gezici).
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5G her şeyin bağlantılı olduğu bir dünyaya 
geçişimizde önemli bir adımdır. Dünyanın pek 
çok yerinde kurulumlar devam etmekte, kullanım 
senaryoları denenmektedir. Dijitalleşmenin önündeki 
engellerin kaldırılmasını sağlayacak konseptlerden 
en önemlisi 5G’dir. 2026 yılına kadar 3.5 milyar 
cihazın 5G’ye bağlanması beklenmektedir. ASELSAN, 
5G’de geliştirdiği ürün ve çözümlerle bu sektörde 
aktif olarak yer alacak ve ülkemizde bu dönüşümün 
öncülerinden biri olacaktır.

Mobil veri miktarındaki büyük artış, daha hızlı 
kablosuz iletişime olan talebin yükselmesi, ultra 
güvenilir ve düşük gecikmeye sahip iletişime olan 
ihtiyacın artması gibi nedenler, kablosuz iletişim 
sektörünü daha güçlü yeni nesil bir mobil ağ 
geliştirmek için motive etmektedir. Bu ihtiyaçları 
karşılamak için araştırmalar yapılmakta, 4. Nesil 
haberleşme teknolojisi olan Uzun Vadeli Evrim (Long 
Term Evolution = LTE) ağlarına sürekli iyileştirmeler 
getirilmektedir. Bununla birlikte sadece haberleşme 
sektöründe değil, pek çok sektörde de dönüşüm 
sağlayan, yeni çalışma alanları ve iş yapma şekillerini 
mümkün kılan 5. Nesil haberleşme teknolojisi olan 
5G hayatımıza girmekte ve önemini günden güne 
artırmaktadır.

5G’nin Gelişimi ve Mevcut Durumu

Önceki dönemlerde çeşitli kurumlar tarafından 
konsept çalışmalar yapılmaya başlanmış olsa 
da 5. Nesil mobil haberleşme ile ilgili ilk yoğun 
tartışmalar 2012 yılında başlamıştır. 3GPP’de 
5G’nin tanımlandığı ilk sürüm olan Release 15’in ilk 
kısmı 2017 sonunda, tamamı ise 2019 ortasında 
yayınlanmıştır. 2019 yılı başlarında, özellikle Uzak 
Doğu ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerindeki bazı 
operatörler, ilk 5G servisini vermeye başladıklarını 
açıklamıştır. Frekans ihalelerinin yapılması ve 3GPP 
standardizasyon çalışmalarının hızlanması ile 
dünyanın pek çok yerinde kurulumlar yapılmış ve 
kullanıcılara 5G hizmeti verilmeye başlamıştır. GSA 
(Global Mobile Suppliers Association) verilerine göre, 
Ağustos 2021 itibarıyla 72 ülkede 176 operatör 3GPP 
uyumlu 5G şebekesi kurulumu gerçekleştirdiğini 

açıklamıştır. Bunun yanında satışa hazır halde altı 
yüzün üzerinde 5G kullanıcı ekipmanının bulunduğu 
GSA tarafından belirtilmektedir.

5G’nin Diğer Haberleşme Nesillerinden Farkı 

Mobil haberleşme teknolojilerinin gelişimleri 
incelendiğinde, 2G teknolojisinin ses haberleşmesini 
sağladığı, 3G teknolojilerinde odağın ses 
haberleşmesi ve aynı zamanda internet bağlantısını 
sağlamak olduğu, 4G teknolojilerinde ise video 
aktarımı gibi servisleri yaygın ve hızlı şekilde 
sağlayabilecek yüksek kapasiteyi kullanıcılara 
verebilmek olduğu görülmektedir. 5G’ye 
gelindiğinde ise temel odağın dikey sektörler olduğu 
görülmektedir. Bu anlamda, 5G tekil kullanıcılara 
haberleşme hizmetini sağlamanın yanı sıra farklı 
alanlardaki uygulamalara da yüksek hız, düşük 
gecikme ve yoğun bağlantı kapasitesi ile altyapı 
imkânı sağlayabilmektedir. 

5G-NR (5G New Radio), 5G için küresel standart 
olma yolunda hızlanan yeni hava ara yüzüdür. 2G, 
3G ve 4G teknolojilerinde olduğu gibi haberleşme, 
kullanıcı ile şebeke ağı arasındaki RAN (Radio Access 
Network) tarafından sağlanmaktadır. Uç ara yüzdeki 
kullanıcı (telefon, bilgisayar, kullanıcı ekipmanları 
vb.), RAN mimarisinde bulunan yazılım protokolleri 
ve şebeke tarafındaki ağ bileşenleri 2G, 3G ve 4G 
mimarilerinden farklılık göstermektedir.

5G kurulum mimarisinde birçok değişik senaryo 
seçeneğinin olduğu şekilde gösterilmektedir. Bu 
seçenekli yapı sanallaştırma özelliği sayesinde 
kazanılmıştır. Sanallaştırma, bilgi teknolojilerinde 
kazandığı popülerlikten sonra telekomünikasyon 
sektöründe de son yıllarda yaygınlaşmaktadır. 
4G ile birlikte sanallaştırılmış ağ fonksiyonlarının 
kullanılmasına başlanmış, 5G ile birlikte ise bu süreç 
ivme kazanmıştır. 5G’de çekirdek şebeke birimleri, 
ilk günden itibaren servis tabanlı mimaride sanal 
ağ fonksiyonları olarak geliştirilmeye başlamıştır. 
Radyo Erişim Ağları (RAN) birimleri için de 
sanallaştırma faaliyetleri gün geçtikçe operatörler 
tarafından daha çok önemsenmektedir. Çekirdek 
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şebeke RAN birimleri ile arka bağlantı (backhaul) 
ile haberleşmektedir. Bunun yanında, RAN 
sanallaştırma türüne göre RAN birimleri arasındaki 
haberleşme sadece ön bağlantı (fronthaul) ile 
sağlanabilmekte ya da kapalı arayüzlü orta bağlantı 
(closed mid-haul) ve açık arayüzlü orta bağlantı 
(open mid-haul) ile kurulabilmektedir. Açık arayüz 
geliştiren kurumların popülerlik kazanması ile 
birlikte operatörler üretici firma bağımlılıklarından 
kurtulmayı amaçlamaktadırlar. ORAN Alliance 
gibi kurumların geliştirdiği standartlarla birlikte 
firmalar özelleşmiş arayüzler yerine ortak arayüzler 
kullanmaya başlamaktadır. Böylece operatörler 
şebekedeki her bir birim için ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılayacak üreticinin ürünlerini 
kullanabilmektedir. Özetle açık ve sanal mimarilerin 
yoğunlukla kullanılması da 5G’yi diğer nesillerden 
ayıran önemli bir özelliktir.

5G’de, kullanım senaryoları temelde gelişmiş mobil 
geniş bant (enhanced Mobile BroadBand: eMBB), 
aşırı güvenilirlikli ve düşük gecikmeli haberleşme 
(ultra Reliable Low Latency Communication: 
uRLLC) ve yoğun makine tipi haberleşme (massive 
Machine Type Communication: mMTC) olarak üçe 
ayrılmaktadır. 5G’nin aşağı hat (DL) yönünde 20 
Gbps, yukarı hat yönünde (UL) 10 Gbps’ye varan 
tepe veri hızları eMMB senaryolarını, 1 ms’ye varan 
gecikme hızları ve çok düşük paket kayıp oranları 
uRLLC senaryolarını, kilometrekarede 1 milyona 
varan cihaz bağlantısı ve düşük enerji tüketimi 
yetenekleri de mMTC senaryolarını mümkün 
kılmaktadır. Bunun yanında, bu konseptlerin hiçbirine 
tam olarak oturmayan, birden fazla konsept altında 
yer alabilecek senaryoların da 5G altyapısı ile hayata 
geçirilmesi mümkündür. Bütün bu senaryolar, 5G’nin 
diğer mobil haberleşme teknolojilerinden çok daha 
farklı şekilde konumlandırılmasını sağlamaktadır.

Fiziksel RAN

C-RAN vRAN Dağıtık RAN Open RAN
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tek bir geniş hüzme yerine, yönlendiriciliği yüksek 
birçok hüzme oluşturularak sağlanmaktadır. 
Sayısal veya analog olarak gerçekleştirilebilen 
hüzme yönlendirme operasyonu, kullanıcılara 
daha yüksek güçte sinyal ulaştırılabilmesini, 
girişimin azaltılmasını ve bağlantı yoğunluğunun 
artırılabilmesini sağlamaktadır. Masif çoklu giriş 
çoklu çıkış (massive MIMO) teknolojisi, çok miktarda 
anten elemanının aynı frekans ve zaman kaynağında 
hizmet vermesi ile birlikte hüzme yönlendirme, 
5G’nin ayırt edici özelliklerinden biridir.

Artan Frekans Aralığı:
4G’ye kadar olan mobil haberleşme teknolojileri, 3 
GHz altı frekans bantlarını kullanmaktadır. 5G’de 
ise frekans bantları FR-1 ve FR-2 olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. FR-1 410 MHz ile 7.125 GHz 
arasını ifade ederken, FR-2 ise 24.25 GHz ile 52.5 
GHz arası bandı ifade etmektedir. 5G kurulumları 
bu frekansların tümünde yapılabilmektedir. 
Hatta 52.5 GHz üzerindeki frekans bantlarının da 
kullanılabilmesi için standardizasyon çalışmaları 
sürmektedir. 5G’nin çok geniş frekans aralığını 
destekliyor olması, karşılayabileceği müşteri 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International 
Communication Union = ITU) mobil haberleşme 
teknolojileri için performans kriterlerini içeren 
çerçeveleri oluşturan kurumdur. ITU tarafından 4. 
Nesil mobil haberleşme için IMT-Advanced, 5. Nesil 
mobil haberleşme için ise IMT 2020 çerçevesi ortaya 
konmuştur. Karşılaştırma yapıldığında, 5G’nin 4G’ye 
göre 20 kat daha fazla tepe veri hızı, 10 kat daha 
düşük gecikme ve 3 kat daha yüksek spektrum 
verimliliği sağladığı görülmektedir.

5G Alt Konseptleri ve İlişkili Teknolojiler

5G’yi mümkün kılan, 5G ile doğrudan veya dolaylı 
yoldan ilişkili birçok haberleşme tekniği, teknolojisi 
ve konsepti bulunmaktadır. 

Hüzme Yönlendirme: 
Hüzme yönlendirme bu konseptlerin en 
önemlilerinden biridir. 5G dalga şekli, hüzme tabanlı 
bir dalga şeklidir. Tüm kanallar (tüme gönderim, 
kontrol, veri) ve tüm sinyaller (aşağı ve yukarı hat eş 
zamanlama sinyalleri) hüzme yapısı düşünülerek 
tasarlanmıştır. Hüzme yönlendirme ile kapsama 

eMBB

uRLLC

5G

mMTC

1.000.000 cihaz/km²

> 10 Gbps tepe veri hızları

x 10.000 daha fazla trafik

< 1 ms radyo gecikmesi

Ultra güvenilirlik
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taleplerinin çeşitlerinin de artmasını sağlamaktadır. 
Geniş kapsama sağlanması gereken kırsal 
bölgelerde 1 GHz altı gibi düşük frekanslar, hem 
kapasitenin hem de kapsamanın önem arz 
ettiği yerlerde 6 GHz altındaki frekanslar, yüksek 
yoğunluklu bölgelerde ise 26-28 GHz gibi yüksek 
frekans bantları kullanılabilmektedir. Bu esneklik, 
5G’nin diğer teknolojilere göre önemli farklarından 
biridir. Milimetre dalga (mmWave) seviyesinde 
frekans bantlarının kullanılması, 5G’nin bir diğer 
önemli farkıdır. Bu seviyede frekans bantları 
kullanıldığında, kullanılabilecek bant genişliği hücre 
başına 400 MHz’lere kadar çıkabilmektedir. Bu 
durum, kapasitenin ve dolayısıyla veri hızlarının 
yükselmesine yol açmaktadır. Bunun yanında 
yüksek frekanslarda sinyallerin yayılımlarının düşük 
olması nedeniyle kapsama alanları önemli ölçüde 
düşmektedir. Dolayısıyla mmWave frekansları 
daha çok yoğun bölgelerde kapasite artırımı için 
dar alanların kapsanmasının gerektiği durumlarda 
kullanılabilmektedir.

Ağ Dilimleme:
Kullanıcılara verilecek servisler, farklı kalite 
politikalarına ihtiyaç duyabilmektedir. Bir servis için 
güvenilirlik derecesinin yüksek olması gerekirken, 
bir başka servis için en önemli kriter yüksek veri 
hızı olabilir. Ağ dilimleme özelliği ile, aynı fiziksel 
şebeke birden fazla sanal şebekeye bölünerek 
bu servis kalitesi ihtiyaçları ayrı ağ dilimleri 
üzerinden sağlanabilmektedir. 5G ile birlikte 
çekirdek şebekeden radyo erişim şebekesine kadar 
bütün birimler üzerinde ağ dilimleme fonksiyonu 
gerçekleştirilebilmektedir.

Çoklu Erişimli Uç Bilişim Teknolojisi:
Çoklu erişimli uç bilişim (Multi Access Edge 
Computing) teknolojisi de 5G’yi mümkün kılan, 
5G’nin hedeflediği performans kriterlerine 
ulaşabilmesi açısından önemli yeri olan bir 
konsepttir. Uç bilişim teknolojisi ile daha önce 
merkezde bulunan işlem ve hesaplama birimleri, 
kullanıcıların bulunduğu, verinin üretildiği yer 
olan şebekenin uçlarına yakınlaştırılır. Ancak bu 
sayede, 5G’nin uRLLC senaryolarıyla hedeflediği 1 
ms civarındaki gecikme sürelerine ulaşılabileceği 
değerlendirilmektedir. Bunun yanında yine uç bilişim 
ile yalnızca gönderilmesi gerekli olan bilgilerin 
merkeze iletilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, 5G ile 
birlikte artışı hızlanacak olan toplam veri miktarından 
dolayı şebeke altyapılarının zorlanması engellenerek 
fazla yükün azaltılması sağlanmaktadır. Ayrıca uç 
lokasyonlarda verilerin filtrelenip sınırlandırılması 
sayesinde hassas verilerin bu verilere ihtiyaç 
duymayan şebeke birimlerine aktarılması 

önlenmekte, böylece veri gizliliği ve güvenliğine de 
katkı sağlanmaktadır. Bu olanaklarından ve uç bulut 
lokasyonlarında RAN ve çekirdek şebeke birimlerinin 
konumlandırılabilmesinden dolayı uç bilişim 5G için 
kilit teknolojilerden biridir.

Sabit Kablosuz Erişim:
Sabit kablosuz erişim (Fixed Wireless Access = 
FWA) 5G’den önce de hayatımıza girmiş olan, 5G 
ile kapasitenin ve veri hızlarının yükselmesi ile 
birlikte ise görünürlüğü daha da artacak kullanım 
alanlarından biridir. Bu teknoloji ile 5G şebekeleri 
üzerinden sabit kullanıcılara, evlere, işyerlerine 
kablosuz ağ üzerinden yüksek hızda bağlantı 
sağlanmaktadır. Sabit kablosuz erişim, 5G’de 
operatörlerin ilk olarak devreye aldıkları, günümüzde 
en fazla kurulumu yapılıp hizmet verilmeye başlanan 
kullanım senaryolarındandır.

5G’de RAN ve Çekirdek Şebeke Tarafındaki 
Gelişimler

5G’de, RAN tarafında pek çok yenilikler hayatımıza 
girmiştir. 5G NR standardizasyonu ile 5G’de 
hedeflenen performans değerlerinin sağlanabilmesi 
amacıyla pek çok yeni tanımlama yapılmıştır. 
3GPP tarafından yayımlanan her sürümde de bu 
tanımlamalara yenileri eklenmektedir. Aşağı hat 
yönünde CP-OFDM modülasyon tipi kullanılırken, 
yukarı hat yönünde CP-OFDM’in yanında DFT-S 
OFDM modülasyon tipi de kullanılmaktadır. Bunun 
yanında radyo erişimi tarafında, daha önceki 
nesillerde sürekli olarak gönderilen sinyal tipleri çok 
büyük oranda azaltılmıştır. Kullanıcı ekipmanı ile 
senkronizasyon için gerekli olan sinyaller dışında 
sürekli yayınlanması gereken bütün sinyaller 
kaldırılarak hem girişimin azaltılması hem de enerji 
tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. LTE’de tek 
olan alt taşıyıcı genişliği ise 5G’de çeşitlendirilerek 
fiziksel katman tarafında bir başka esneklik daha 
kazanılmıştır. Yine fiziksel katman tarafında mini 
slotların kullanılabilmesi ile uRLLC senaryolarını 
mümkün kılacak bir yapı sunulmaktadır. 5G dalga 
şeklinin, referans sinyal yapısı, her dilimin (slot) 
bağımsız olarak çözülebilmesi için en iyileştirilmiştir. 
Bütün bu yeniliklerin bulunduğu RAN şebekeleri 
günümüzde pek çok ülkede kullanıma alınmaktadır.

RAN tarafının yanında çekirdek şebekede de 5G’de 
önemli yenilikler karşımıza çıkmaktadır. 5G’de 
çekirdek şebeke, tamamen servis bazlı bir mimaride 
sunulmaktadır. Çekirdek şebeke bileşenlerinden her 
biri birer ağ fonksiyonu olarak birbirlerine servisler 
sunmakta ve birbirlerinin servislerini tüketmektedir. 
Şebekenin diğer kısımlarında olduğu gibi çekirdek 
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şebekede de ağ dilimleme yeteneğinin sağlanması 
sayesinde aynı fiziksel şebeke üzerinden birbirinden 
farklı servis kalitesi ihtiyaçları bulunan uygulamalar 
sunulabilmektedir.

Dikey Sektörler ve 5G’nin Oyun Değiştirici Rolü

Bütün bu teknolojiler ve geliştirmelerle birlikte, 
5G üzerinden çok çeşitli dikey sektörlere hizmet 
verilebilmektedir. Birçok kullanım alanında WiFi 
teknolojisi ile sağlanamayan hareketlilik yetenekleri, 
kapsama alanı kapasiteleri 4G ve 5G gibi geniş 
bant teknolojileriyle sağlanabilmektedir. 5G’nin 
diğer mobil haberleşme nesillerinden ayrılan bir 
yanı, hizmet verdiği birimlerin tekil kullanıcılardan 
ziyade işletmeler ve kurumlar da olabilmesidir. Bu 
sayede fabrikalar, havaalanları, devlet kurumları 

gibi işletmeciler için özel ağlar kurularak yeni iş 
modelleri de hayata geçirilmeye başlanmıştır. 
Sağlık, ulaşım, enerji, oyun gibi pek çok sektörde 5G 
oyun değiştirmekte, artırılmış gerçeklik ve otonom 
sürüş gibi birçok uygulama için de 5G bu hizmetleri 
vermeyi mümkün kılan teknoloji olmaktadır.

5G her şeyin bağlantılı olduğu bir dünyaya 
geçişimizde önemli bir adımdır. Dünyanın pek 
çok yerinde kurulumlar devam etmekte, kullanım 
senaryoları denenmektedir. Dijitalleşmenin önündeki 
engellerin kaldırılmasını sağlayacak konseptlerden 
en önemlisi 5G’dir. 2026 yılına kadar 3.5 milyar 
cihazın 5G’ye bağlanması beklenmektedir. ASELSAN, 
5G’de geliştirdiği ürün ve çözümlerle bu sektörde 
aktif olarak yer alacak ve ülkemizde bu dönüşümün 
öncülerinden biri olacaktır.
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RAN Nedir?

Radyo Erişim Şebekesi (Radio Access Network = 
RAN) bir telekomünikasyon sisteminde kullanıcı 
ekipmanlarının çekirdek şebekeye bağlanabilmesini 
sağlayan kısımdır. RAN’ın temel elemanı, mobil 
haberleşme şebekesinin günlük hayatımızda en 
görünür birimi olan baz istasyonlarıdır. RAN, ülkelerin 
haberleşme altyapılarındaki en temel bileşenlerden 
biri olması nedeniyle kritik önem arz etmektedir. 
5G şebekesinde RAN yazılımları, milyonlarca satır 
koddan meydana gelen, kompleksitesi en yüksek 
derecede olan kısımlardan biridir. 5G RAN temel bant 
yazılım kompleksitesinin, Boeing 787 uçağından 
daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 

3G, 4G, 5G gibi farklı mobil haberleşme teknolojisi 
nesilleri, birbirinden farklı RAN mimarilerine sahip 
olabilmektedir. Şebekeden beklenen performans 
değerleri ve kullanıcı ekipmanına sunulan servis 
tipleri geliştikçe, bu ihtiyaçları karşılayacak RAN 
mimarileri ortaya çıkmış ve kullanıma alınmıştır. 
Sadece nesiller arasında değil, aynı nesil içerisinde 
bile operatörler tarafından gereksinimleri ve iş 
modellerini karşılamak üzere çeşitli RAN mimarileri 
kurulup hizmete alınabilmektedir.

5G RAN’ın temel bileşenleri merkezi birim 
(Centralized Unit = CU), dağıtık birim (Distributed 
Unit = DU) ve radyo birimidir (Radio Unit = RU).

5G Dağıtık Birim (Distributed Unit = DU) ve 
Merkezi Birim (Centralized Unit = CU)

DU; şebeke içerisinde dağıtık lokasyonlarda bulunan, 
daha çok gerçek zamanlıya yakın ve yüksek 
işlem gücü gerektiren işlevlerin çalıştığı şebeke 
birimidir. gNodeB Radyo Ünitesi başlığı altında da 
bahsedildiği üzere; O-RAN opsiyon 7-2.x’e göre; 

Üst Fiziksel Katman (High PHY), Ortam Erişim 
Kontrol  katmanı (Medium Access Control = MAC) 
ve Radyo Link Kontrolü (Radio Link Control = RLC) 
katmanı fonksiyonları DU’da yer almaktadır. CU ise 
daha merkezi lokasyonlarda bulunan ve genellikle 
gerçek zamanlı olmayan işlevlerin çalıştığı şebeke 
birimidir. Paket Veri Yakınsama Protokolü (Packet 
Data Convergence Protocol = PDCP), Servis Veri 
Uyumlandırma Protokolü (Service Data Adaptation 
Protocol = SDAP) katmanı ve Radyo Kaynak Kontrolü 
(Radio Resource Control = RRC) katmanı fonksiyonları 
CU tarafından gerçekleştirilir. LTE RAN mimarisinden 
farklı olarak, servis kalitesi politikalarının daha 
etkin yönetimi için SDAP katmanının eklendiği 
görülmektedir. Bunun yanında, LTE’deki Temel Bant 
Birimi (Baseband Unit = BBU) yapısının DU-CU ayrımı 
ile bölünmeye uğradığı görülmektedir.

gNodeB Dağıtık Birim (DU) ve Merkezi Birim 
(CU) Protokol Katmanları

5G’de, kontrol ve kullanıcı düzlemi için birbirinden 
küçük farklarla ayrılan iki protokol yığıtı 
bulunmaktadır. 4G’deki protokol katmanlarının 
benzerleri olan bu katmanlarda getirilen yenilikler 
ile 5G’nin hedeflediği performans değerlerine 
ulaşılabilmesi amaçlanmıştır. Aşağıda, PHY 
katmanından RRC katmanına kadar DU ve CU’da 
bulunan protokol katmanları kısaca açıklanmıştır.

Fiziksel (Physical = PHY) katman, fiziksel kanallar 
aracılığıyla kullanıcı ekipmanları ile iletişime geçer. 
PHY katmanı, 5G’nin dalga şekli, modülasyon, 
nümeroloji, kanal kodlaması ve çoklu anten şemaları 
gibi özelliklerinin tanımlandığı katmandır. Opsiyon 
7.2-x ayrımına göre PHY katmanının High-PHY 
kısmı DU’da kalırken, Low-PHY kısmı RU’da yer 
almaktadır. 5G’de frekans bantlarının çok daha çeşitli 
olması, nümeroloji seçeneklerinin bulunması, slot 
uzunluklarının değişebilmesi gibi özellikler sayesinde 
PHY tarafında birçok esneklik getirilmiştir.

Ortam Erişim Kontrol (Medium Access Control 
= MAC) katmanı, 5G protokol yığıtında PHY ile 
RLC katmanları arasında kalan katmandır. MAC 
katmanı, mantıksal kanallar ile transport kanalları 
arasındaki eşleme işlemlerini yürütmektedir. 
Bunun yanında, veri iletimi ve radyo kaynaklarının 
tahsisi de MAC katmanının görevleridir. Baz 
istasyonlarının en kritik bileşenlerinden biri olan 
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çizelgeleyici, üreticiler tarafından MAC katmanının 
içerisinde konumlandırılmaktadır. Çizelgeleyici 
bilgilerinin raporlanması, hibrit otomatik tekrar 
isteği (Hybrid Automatic Repeat Request = HARQ) 
ile hata düzeltme gibi prosedürler de MAC’ın diğer 
görevlerinden bazılarıdır.

Radyo Link Kontrolü (Radio Link Control = RLC) 
katmanı ise MAC katmanı ile PDCP katmanı 
arasında yer alır. RLC, Acknowledged Mode = AM, 
Unacknowledged Mode = UM ve Transparent Mode = 
TM modlarına göre veri iletimini gerçekleştirir. Bunun 
yanında segmentasyon ve ARQ (Automatic Repeat 
Request ) ile hata düzeltme işlemlerini de RLC 
katmanı gerçekleştirir.

Paket Veri Yakınsama Protokolü (Packet Data 
Convergence Protocol = PDCP) ve üzeri katmanlar, 
gNB'nin CU kısmında yer almaktadır. PDCP katmanı, 
kontrol düzlemi protokol yığıtında RRC katmanı ile 
RLC katmanı arasında, kullanıcı düzlemi protokol 
yığıtında ise SDAP katmanı ile RLC katmanı 
arasında yer alır. Şifreleme ve şifre çözme, başlık 
sıkıştırma ve çözme, PDCP SDU’larının yeniden 
iletilmesi gibi fonksiyonlar PDCP katmanı tarafından 
gerçekleştirilir.

Servis Veri Uyumlandırma Protokolü (Service Data 
Adaptation Protocol = SDAP) katmanı ise 5G ile birlikte 
protokol yığıtına eklenmiş olan bir katmandır. Bu 
katman tarafından servis kalitesi (Quality of Service 
= QoS) akışları ile veri radyo taşıyıcıları (Data Radio 
Bearer = DRB) arasında eşleme yapılmaktadır. Ayrıca, 
hem aşağı hat yönündeki hem de yukarı hat yönündeki 
paketlerin servis kalitesi akış kimlikleri (QoS flow ID) ile 
işaretlenmesi de SDAP katmanı ile gerçekleştirilir.

Radyo Kaynak Kontrolü (Radio Resource Control = 
RRC) katmanı, kontrol düzlemi protokol yığıtında 
yer alan, baz istasyonu ve kullanıcı ekipmanı 
haberleşmesi için en kritik bileşenlerden biridir. RRC 
katmanı; sistem bilgisinin kullanıcılara yayınlanması, 
hareketlilik fonksiyonları, hücre seçimi ve yeniden 
seçim, sinyalleşme ve veri radyo taşıyıcılarının 
(Signalling Radio Bearer = SRB, Data Radio Bearer 
= DRB) kurulması, güncellenmesi ve çözülmesi gibi 
birçok özelliği sağlamaktadır.

Bütün bu protokol yığıtı katmanlarının haricinde, 
DU ve CU yazılımlarında; radyo kaynak yönetimi 
yazılımları, yönetim yazılımları ile arayüz sağlamak 
için gerekli modüller, ORAN uyumlu bir mimari 
kullanılmış ise RAN Intelligent Controller (RIC) 
birimleri ile arayüz sağlamak için gerekli modüller 
gibi başka yazılım blokları da yer almaktadır.

RU: Radyo Birimi

Radyo Erişim Şebekesi (Radio Access Network: RAN)

Çekirdek Şebeke

AMF
SMF
UPF
...

CU: Merkez BirimDU: Dağıtık Birim

RU: Radyo Birimi

RU: Radyo Birimi
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gNodeB Dağıtık Birim (DU) ve Merkezi Birim 
(CU) Kritik Yeni Özellikler

5G’nin vaat ettiği kapasite ve yetenekleri 
sağlayabilmek için 3GPP standardizasyonunda temel 
bant yazılımları için birçok yeni teknoloji ve özellik 
tanıtılmıştır. Bu bölümde bu kritik özelliklerden 
bazılarına yer verilmiştir.

5G’de zaman bölmeli çoğullama (Time Division 
Multiplexing = TDD) için tanımlanan birçok frekans 
bandı bulunmaktadır. Bu frekans bantlarında 
çalışacak baz istasyonları için de yeni özellikler 
tanımlanması gerekli görülmüştür. Dinamik zaman 
bölmeli çoğullama (Dynamic TDD) adı verilen özellik 
sayesinde, her bir sembolün aşağı hat yönünde mi, 
yukarı hat yönünde mi kullanılacağı dinamik olarak 
belirlenebilmektedir. Bu sayede trafik ihtiyacına 
anlık yanıt verilebilmesi yoluyla uç kullanıcının 
deneyimlediği performansın iyileştirilmesi 
sağlanabilmektedir.

LTE’de, kullanıcı ekipmanlarının 20 MHz’lik bant 
genişliğinin tamamını çözeceği varsayılmaktaydı. 
5G’de ise bu varsayım ortadan kaldırılarak, kullanıcı 

ekipmanlarının daha düşük bant genişliklerindeki 
taşıyıcılarla çalışabilmesi sağlanabilmektedir. Bant 
genişliği parçası (Bandwidth Part = BWP) adı verilen 
bu blokların her biri farklı alt taşıyıcı aralıklarına sahip 
olabilmekte, bu sayede trafik ve uygulama tipine 
göre kullanıcı ekipmanlarına uygun bant kısımlarının 
atanabilmesi mümkün olmaktadır.

5G’de, LTE’den farklı olarak alt taşıyıcı aralıkları daha 
esnek olarak tanımlanabilmektedir. LTE’de 15 kHz’lik 
alt taşıyıcı aralığının değiştirilmesi mümkün değil 
iken, 5G’de farklı spektrum ve kullanım durumlarına 
göre 15, 30, 60, 120, 240 kHz’lik alt taşıyıcı 
aralıklarının kullanılması mümkün olmaktadır. 
Bir gNB, çoklu nümeroloji (multi numerology) 
desteği ile birden fazla alt taşıyıcı aralığının farklı 
zamanlarda kullanılabilmesini desteklerken, karışık 
nümeroloji (mixed numerology) desteği ile ise aynı 
zaman diliminde birden fazla alt taşıyıcı aralığının 
kullanılabilmesini destekleyebilmektedir.

İkili bağlantı (Dual Connectivity), 3GPP Release 15 
ile birlikte tanımlanan bir özelliktir. Bu özellik ile 
kullanıcı ekipmanları birden fazla baz istasyonundan 
aynı anda servis alabilmektedir. İlk olarak, bir 

PHY

MAC

RLC

PDCP

SDAP

Kullanıcı Ekipmanı (UE)

PHY

MAC

RLC

PDCP

SDAP

5G gNB

NAS
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PHY
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kullanıcı ekipmanının hem LTE hem de 5G baz 
istasyonuna bağlı olmasına yönelik olarak ikili 
bağlantı özelliği tanımlanmıştır. Sonrasında ise bir 
kullanıcı ekipmanının aynı anda birden fazla 5G baz 
istasyonundan servis almasını sağlayan ikili bağlantı 
özelliği tanımlanmıştır. Taşıyıcı birleştirme (carrier 
aggregation) özelliği ile de birlikte düşünüldüğünde, 
bir kullanıcı ekipmanının iki baz istasyonunda çoklu 
hücreler üzerinden hizmet alması ve böylece veri hızı 
kapasitesini çok daha artırması mümkün olmaktadır.

5G’nin öne çıkan özelliklerinden biri olan düşük 
gecikme sürelerinin mümkün olması için de gNB’de 
geliştirilmesi gereken özellikler bulunmaktadır. 
İkili aktif protokol yığıtı (Dual Active Protocol 
Stack) handover da bu özelliklerden biridir. LTE’de, 
kullanıcı ekipmanları hedef hücre ile bağlantılarını 
kurmadan önce kaynak hücre ile bağlantılarını 
koparmaktadır. 5G ile birlikte gelen bu özellikle ise 
kullanıcı ekipmanları hedef hücre ile veri alışverişine 
başladıktan sonra kaynak hücre ile veri alışverişlerini 
koparmaktadır. Bu sayede, kullanıcıların hücre 
değişimleri esnasındaki veri alışverişleri kesintiye 
uğramamaktadır.

5G Radyo Ünitesi (RU) – Anten Tümleşik Radyo 
(ATR)

Anten panelleriyle tümleşik 5G radyo üniteleri, RF 
sinyallerini alma ve gönderme olan en temel işlevinin 
dışında 5G ile birlikte artan veri kapasitesi ve işlem 
gücü ihtiyacını karşılamak üzere yeni nesil Radyo 
Erişim Şebekesi (RAN) yaklaşımlarının beklediği, 
özellikle 5G fiziksel katman ile ilgili ek işlevlere de 
sahiptir.

Sınırlı MIMO katmanı ve hüzme oluşturma 
yeteneklerine sahip 2T2R ve 4T4R LTE radyo 
üniteleriyle karşılaştırıldığında anten panelini 
besleyen dijital arayüz sayısı çoğalan 5G radyo 
ünitelerinde (32T32R ve 64T64R gibi), artan 
bant genişliği ile birlikte çok daha fazla kanal 
veri çok daha fazla hızla işlenmek zorundadır. 
64T64R konfigürasyona sahip makro bir 5G baz 
istasyonunda, RF ön yüz anlık 1 Tbps’ye yaklaşan bir 
veri hızı ile beslenmektedir.

Veri ve işlem kapasitesi kadar güç tüketimi, soğutma, 
hacim, ağırlık ve maliyet gibi operatörleri doğrudan 
ilgilendiren başka önemli tasarım isterlerini de 
karşılayan 5G radyo ünitesi yeni nesil geniş bant 
sistemleri içinde teknolojinin en üst noktada 
kullanıldığı ürünlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Şekilde birçok LTE radyo ünitesinin bir arada yer 
aldığı bir anten kulesi örneği verilmiştir. 3.5 GHz 5G 
bandı radyo birimlerinde ise kısalan dalga boyu ile 
birlikte anten panelleri LTE’ye göre küçülecektir.

5G radyo ünitesinin yerine getirdiği fonksiyonlar dört 
başlık altında sıralanabilir.
• Ön plan bağlantı (Fronthaul) arayüzünün kurulması
• Alt fiziksel katman (Low PHY) temel bant sinyal 

işleme
• Dijital Ön Yüz (DFE - Digital Front End) sinyal 

işleme
• RF Ön yüz (RF Front End)
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Fronthaul (ön plan bağlantı) Arayüzünün 
Kurulması

3GPP’nin LTE sonrası radyo teknolojilerine ait 38 
serisi spesifikasyonlarına göre 5G Radyo Erişim 
Şebekesindeki (RAN) birimler (CU, DU ve RU) için 
aşağıda gösterilen fonksiyonel ayrımlar mümkündür. 
Radyo Ünitesi (RU) opsiyon 8 ile sadece Dijital (DFE) 
ve RF Ön Yüz işlevlerini yerine getirirken, RU opsiyon 
7 ile ayrıldığında alt fiziksel katmanı (Low-PHY), 
opsiyon 6 ile ayrıldığında tüm fiziksel katmanı da 
(High PHY ve Low PHY) gerçekleştirmektedir.

Radyo Ünitesi (RU) içinde gerçekleştirilecek fiziksel 
katman modüllerinin seçimine göre opsiyon 7, üç ayrı 
(7.1, 7.2 ve 7.3) alt opsiyondan oluşmaktadır. O-RAN 
konsorsiyumunun da benimsediği opsiyon 7-2.x, 
fiziksel katmana ait CP-OFDM, Ön Kodlama, Dijital 
Hüzme Oluşturma ve Rastgele Erişim Kanalı Alıcı 
birimlerinin radyo ünitesinde olmasını gerektirir.

Her bir başlık içindeki temel modüller aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

RRC PDCP High
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Low
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High
MAC

Low
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PHY
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eCPRI (Enhanced Common Public Radio 
Interface)

Radyo Ünitesi ile Dağıtık Birim (DU) arasındaki 
Fronthaul arayüzü yeni nesil sistemlerde çoğu 
zaman optik ağ arayüzü ile sağlanır. Radyo 
ünitelerinde genelde birden fazla SFP (Small Form 
Factor Pluggable) modül takılabilen Fronthaul port 
bulunmaktadır. Birden fazla port ile radyo üniteleri 
kablo maliyetini azaltmak üzere ardışık şekilde 
birbirine bağlanabilir ya da bir veya birden fazla DU 
birimi tarafından kullanılabilir.

Common Public Radio Interface (CPRI), baz 
istasyonuna ait radyo ekipmanı kontrolcüsü (REC 
– Radio Equipment Control) ve radyo ekipmanı (RE 
– Radio Equipment) arasındaki Fronthaul arayüzü 
tanımlayan; Ericsson AB, Huawei Technologies Co. 
Ltd., NEC Corporation ve Nokia şirketleri tarafından 
geliştirilen endüstrideki diğer şirketlerin de 
kullanımına açık bir arayüz standardıdır.

Fronthaul arayüzünde 4G sistemlerde kullanılan 
CPRI haberleşmesinin yerini 5G ile birlikte eCPRI 
(enhanced CPRI) haberleşmesi almıştır. eCPRI 
spesifikasyonu, gNodeB fiziksel katmanı içindeki 
farklı fonksiyonel ayrımları CPRI’ye göre daha 
fazla esneklikle destekleyerek eREC (eCPRI Radio 
Equipment Control) ve eRE (eCPRI Radio Equipment) 
arasındaki veri hızı ihtiyacının 10 kata kadar 
azalmasını sağlayabilir.

eCPRI spesifikasyonu senkronizasyon 
(Synchronization) ve kontrol & yönetim (C & M 
- Control and Management) düzlemlerine ait ağ 
protokolleriyle (PTP, SyncE, SNMP gibi) birlikte 
çalışan kullanıcı (user) düzlemine ait bir protokol 
standardı belirler. eCPRI protokolü, CPRI’den farklı 
olarak kullanıcı düzlemi verisinin Ethernet (OSI 
katman 2) ve TCP-IP/UDP (OSI katman 4) paketleri 
halinde taşınmasını sağlayarak paket tabanlı esnek 
Fronthaul ağı kullanımını mümkün kılmıştır.

Fronthaul arayüzü için O-RAN spesifikasyonunda 
tanımlı kullanıcı (user) ve kontrol (control) 
haberleşmesi de eCPRI paketleri tarafından 
taşınmaktadır.

Kullanıcı 
Verisi

Gerçek 
Zamanlı 
Kontrol

Diğer  
eCPRI 

Servisleri
C&M Senkronizasyon OAM

eCPRI Protokol Yığını e.g.  
SNMP PTP SyncE

UDP UDP, TCP,
SCTP, etc. UDP

ICMP

Ethernet
OAM

IP

Ethernet MAC

IPsec

Ethernet PHY

VLAN (priority tag) MACsec
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O-RAN Arayüzü

Global ölçekte ilgi ve kabul gören O-RAN 
spesifikasyonlarıyla birlikte operatörlerin farklı 
üreticilere ait radyo ünitelerini kendi ağlarında 
kullanabilme imkânları doğmuştur. O-RAN 
destekleyen radyo üniteleri farklı kullanım 
senaryolarına göre (kapsama alanı, bant, veri 
kapasitesi, hacim vb.) farklı üreticiler tarafından 
temin edilebilir, bir arada kullanılabilir.

Yeni nesil 5G radyo ünitelerinin O-RAN desteği 
sağlayabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması 
gerekmektedir:
• O-RAN Fronthaul Fonksiyonel Ayrım 7.2x’e uygun 

fiziksel katman modüllerine sahip olması

Radyo Ünitesi, fiziksel katmana ait ön kodlama 
(precoding) modülünün DU (Distributed Unit) 
biriminde olması halinde Kategori A (Fonksiyonel 
Ayrım 7.2.A), ön kodlama modülünün RU (Radio Unit) 
biriminde olması halinde Kategori B (Fonksiyonel 
Ayrım 7.2.B) olarak sınıflandırılır. Kategori B, radyo 
ünitesi tasarımını daha kompleks hale getirir, fakat 
Fronthaul arayüze ait veri kapasitesi gereksinimlerini 
(özellikle Kiplenim Sıkıştırma - Modulation 
Compression tekniğinin kullanılmasıyla) oldukça 
rahatlatabilir.
• O-RAN Fronthaul Kontrol, Kullanıcı ve 

Senkronizasyon Düzlemlerine ait spesifikasyonlara 
uygunluk 

Veri trafiğine ait haberleşmenin temelini oluşturan 
bu spesifikasyon, radyo ünitesinin ağda zaman ve 
frekans senkronizasyonuna ait gereksinimlerini de 
belirler. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için radyo 
ünitesinde IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) 
ve ITU-T SyncE  (Synchronous Ethernet) desteği 
gerekli hale gelmektedir.
• O-RAN Yönetim Düzlemi spesifikasyonuna 

uygunluk

M-plane (Yönetim düzlemi - Management Plane) 
spesifikasyonuna göre radyo ünitesi ağda DU ve/
veya NMS (Network Management System) üniteleri 
tarafından yönetilen bir NETCONF sunucusudur. 
Radyo ünitesinin açılış, yazılım, yapılandırma, 
performans, hata, alarm ve dosya sistemine ait 
birçok operasyon ve yönetim arayüzünü bu sunucu 
sağlar.

NETCONF, IETF tarafından tanımlanmış XML tabanlı 
RPC (Remote Procedure Call) mesajlaşmaya dayalı 
ağ ekipmanlarının kurulumunu ve yapılandırma 
yönetimini sağlayan bir protokoldür. NETCONF yeni 

nesil sistemlerde, yine IETF tarafından geliştirilen 
SNMP protokolünün yerini almaya başlamıştır.
• O-RAN Operasyon ve Bakım Mimarisi 

spesifikasyonuna uygunluk

Alt Fiziksel Katman Temel Bant Sinyal İşleme

O-RAN 7.2.B uyumlu bir 5G Radyo Ünitesi aşağıdaki 
temel bant sinyal üzerinde aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirir.

CP-OFDM Dalga Şekli

5G (NR) için erişim teknolojisi olarak, Döngüsel 
Önek (cyclic prefix) kullanan Dikgen Bölmeli 
Çoğullama (OFDM – Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) dalga şekli seçilmiştir. Bu dalga şekliyle 
frekans düzleminde birbirine dik birçok alt taşıyıcı 
kullanılarak veri iletişimi gerçekleştirilmektedir.

İşlem maliyeti açısından avantajlı FFT (hızlı Fourier 
dönüşümü) ve IFFT (ters hızlı Fourier dönüşümü) 
algoritmalarının OFDM dalga şekli gerçekleştiriminde 
kullanılabilmesi, OFDM dalga şeklinin başka geniş 
bant haberleşme sistemlerinde (Wireless LAN, 
WiMAX, DVB gibi) de kullanılan popüler bir dalga şekli 
olmasını sağlamıştır.

Tek taşıyıcılı geniş bant bir dalga şekli yerine, birden 
fazla alt taşıyıcının kullanıldığı daha uzun sembol 
sürelerine ait CP-OFDM dalga şeklinde, zaman 
düzleminde her bir sembolün önüne döngüsel 
önekler (cyclix prefix) eklenir. Gönderilecek sembolün 
son kısmından baş kısmına verinin eklenmesiyle 
oluşturulan döngüsel ekler çok yollu iletimden 
(multipath propogation) kaynaklanan, farklı gecikme 
değerlerine sahip semboller arasındaki etkileşimi (ISI 
- Intersymbol Interference) önlemeyi sağlar.

LTE için sabit 15 kHz alt taşıyıcı frekans aralığı 
kullanılırken, NR için 15, 30, 60 ve 120 kHz 
değerlerinde numeroloji (µ) olarak adlandırılan farklı 
alt taşıyıcı frekans aralıkları kullanılabilmektedir.

Ön Kodlama ve Dijital Hüzme Oluşturma

Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (MIMO - Multiple Input Multiple 
Output) anten teknolojisi alıcı ve vericide birden 
fazla sayıda antenin kullanılmasını gerektiren, WiFi, 
WiMaX, 3G ve LTE gibi birçok kablosuz sistemde de 
yaygın bir şekilde kullanılan bir teknolojidir. 

Radyo dalgalarının çok yollu iletiminden (multipath 
propagation) faydalanan MIMO teknolojisi veri 
kapasitesini, birden fazla veri kanalının aynı anda 
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iletilmesini sağlayarak artırır. 5G, LTE gibi hem tek 
kullanıcılı MIMO (SU-MIMO – single user MIMO) hem 
de çok kullanıcılı MIMO (MU-MIMO – multi-user MIMO) 
tekniklerini destekler. SU-MIMO tekniği tek kullanıcı 
için veri kapasitesini artırırken, MU-MIMO tekniğinde 
aynı frekans kaynağının uzayda birbirinden ayrılmış 
farklı kullanıcılar için aynı anda kullanılmasını 
mümkün kılar.

Veri kanallarının ön kodlama (precoding) ve hüzme 
oluşturma işlemlerinden geçmesi, MIMO tekniklerinin 
gerçekleştirilebilmesi için radyo ünitesinde yerine 
getirilmesi gereken iki önemli fonksiyondur. Ön 
kodlama, MIMO sistemlerde birden fazla kanal için 
hüzme oluşturmayı da kapsayan, pilot sembollerle 
ölçülen kanal için veri kanallarının denkleştirilmesini 
sağlayan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Hüzme 
oluşturma ise tek bir kanal için radyo dalgasının 
istenilen yönde, yönlendirilmediği duruma göre daha 
yüksek bir kazançla iletilmesini sağlayan yöntemdir.

Anten panelinde bir dizi halinde sıralanan 
anten elemanları, toplam yayın desenin anten 
elemanı sayısı arttıkça daha yönlü olmasını ve 
anten elemanlarına ait faz değerlerinin sayısal 
olarak kontrol edilmesiyle oluşturulan hüzmenin 
yönlendirilebilmesini mümkün kılar.

Masif MIMO (anten eleman sayısının tipik olarak 
128’den fazla olduğu) sistemlerin yaygın olacağı 
milimetre dalga (FR2 - 24 GHz üstü) bantlarda, çok 
yollu iletime ait kanal etkilerinin daha az olduğu, 
çoğu zaman görüş hattının (LOS - Line of Sight) 
korunduğu kanallar için hüzme oluşturma yeteneği 
daha fazla önem taşımaktadır.

Dijital Ön Yüz (Digital Front End) Sinyal İşleme

DUC (Digital Up Conversion) ve DDC (Digital Down 
Conversion) işlemleriyle birlikte Dijital Ön Yüz 
sinyal işleme kapsamında güç yükseltecini verimli 
kullanabilmek için iki önemli fonksiyon daha 
gerçekleştirilmektedir.

Tepe Faktörü Azaltma (CFR - Crest Factor 
Reduction)
5G gibi geniş bant haberleşme sistemlerinde yaygın 
olarak tercih edilen OFDM dalga şekli yüksek tepe-
ortalama güç oranına (Peak to Average Power Ratio 
– PAPR) sahip olmasından dolayı güç yükseltecinin 
doğrusal olmayan etkileri, sinyal bandı içinde 
girişime ve sinyal bandı dışında yayılımlara sebep 
olmaktadır.

Sayısal ön bozma (DPD – Digital Pre-distortion) 
öncesi güç yükseltecine beslenecek sinyalin 
Tepe-Ortalama Güç Oranını (Peak to Average 
Power) azaltmak ve güç yükseltecini daha verimli 
kullanabilmek için Tepe Faktörü Azaltma (CFR - Crest 
Factor Reduction) uygulanabilir. Bu şekilde, güç 
yükseltecinden ortalama gücü daha fazla bir sinyal 
iletimi gerçekleştirilebilir. Büyüklük kırpmaktan 
adaptif tepe çıkarmaya kadar farklı karmaşıklıkta 
CFR algoritmaları kullanılabilir.

Sayısal Ön Bozma (DPD - Digital Pre-distortion)
Güç yükselticinin doğrusal olmayan etkilerinden 
dolayı kaynaklanan, sinyal kalitesinin düşmesine 
ve spektrumun verimsiz bir şekilde kullanılmasına 
sebep olan olumsuz etkileri (yüksek EVM* ve ACLR* 
değerleri) azaltmak için çıkış gücü düşürülerek 
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güç yükseltecinin doğrusal bölgede çalışması 
sağlanabilir. Güç yükseltecinden daha az verim 
alındığı bu çözüm yerine doğrusallığı sağlamaya 
yönelik PAPR azaltan ve Sayısal Ön Bozma (DPD) 
yöntemleri gerçek sistemlerde tercih edilmektedir.

Sayısal ön bozmanın (DPD) amacı karmaşık yapılı 
güç yükselteçlerinin (Power Amplifier) özellikle 
yüksek çıkış güçlerinde sebep olduğu doğrusal 
olmayan etkileri en aza indirmektir. Sayısal 
Ön Bozma yöntemi ile işlenen sinyal ve güç 
yükseltecinin bileşke tepkisi istenilen doğrusallığı 
sağlamaktadır.

EVM: Error Vector Magnitude (Hata Vektörü 
Büyüklüğü)
ACLR: Adjacent Channel Leakage Ratio (Yan Kanal 
Sızıntı Orantı)

RF Ön Yüz (RF Front End) ve Anten

RF ön yüz, temel olarak göndermeç ve almaç 
devreleri olarak ikiye ayrılır. Göndermeç ön yüz 
devreleri, DAC (Digital to Analog Converter) 
tarafından analog tabana çevrilen işareti 
güçlendirerek baz istasyonunun gereksinimlerinde 
belirtilen çıkış gücüne ulaştırma işlevini 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca göndermeç ön yüz 
devreleri çıkışındaki işaretten örnek alınarak DPD 
geri besleme devrelerinde yer alan DPD ADC‘ye 
(Analog to Digital Converter) iletilir. Bu sayede 
yukarıda bahsedilmiş olan Sayısal Ön Bozma işlemi 
gerçekleştirilmiş olur. Göndermeç ön yüzde yer alan 
güç yükselteç devresi, yeterli kazanç ve çıkış gücünü 
sağlayabilmesinin yanında, mümkün olduğu kadar 
doğrusal ve verimli de çalışmalıdır. Göndermeç ön 
yüz devrelerinin performansı baz istasyonunun 
çıkış gücü, yan kanal sızıntı oranı ve istenmeyen 
yayın değerleri üzerinde doğrudan rol oynamaktadır. 
Baz istasyonunda çok sayıda RF ön yüz devresi 
yer alması nedeniyle, bu devrelerin verimliliği baz 
istasyonunun toplam güç tüketimi değerine de etki 
etmektedir. Almaç ön yüz devreleri, cihaza ulaşan 
birçok işaret arasından, baz istasyonunun alma 
yaptığı banda ait frekanstaki işaretin seviyesinin 
yükseltilmesinde ve kanal dışındaki istenmeyen 
işaretlerin zayıflatılmasında görev alır. Bu amaçla 
anten vasıtasıyla alınan işaret, almaç ön yüzde yer 
alan düşük gürültülü yükselteç, RF süzgeç ve RF 
karıştırıcı (mixer) devrelerinden geçirilerek ADC’ye 
iletilir. Almaç ön yüz biriminin performansı, baz 
istasyonunun referans duyarlılık, istenmeyen alış 
bastırması ve intermodülasyon bastırması üzerinde 
direkt rol oynamaktadır.

RAN Kurulumları

Dünyada 5G RAN kurulumları farklı mimarilerde 
yapılabilmektedir. Temelde, 5G kurulumları 
bağımsız olmayan (Non-Standalone = NSA) ve 
bağımsız (Standalone = SA) olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. NSA kurulumlarında 5G baz istasyonu 
4G baz istasyonu ile koordineli olarak çalışmakta 
ve 4G çekirdek şebekesi ile haberleşmektedir. SA 
kurulumlarında ise 4G’ye herhangi bir bağımlılık 
bulunmamakta, 5G baz istasyonu 5G çekirdek 
şebeke ile haberleşmektedir. NSA mimari, 
operatörlerin çekirdek şebeke dönüşümünü 
gerçekleştirmeden daha hızlı kurulumlar 
yapabilmesini sağlayan kurulum tipidir. SA mimari 
ile ise 5G ile birlikte standartlaştırılan ve NSA mimari 
ile sağlanamayan yeni servislerin verilmesi ve 
daha yüksek performans değerlerine ulaşılabilmesi 
mümkün olmaktadır.

5G RAN’ın, bundan önceki nesillere göre birçok 
önemli farkı bulunmaktadır. Bu sayede 5G RAN, 5G 
şebekesindeki diğer birimlerle beraber yeni servis 
ve uygulama alanlarına imkân tanımaktadır. Masif 
çoklu giriş çoklu çıkış (massive MIMO), hüzme 
şekillendirme (beamforming), daha yüksek bant 
genişlikleri desteği gibi yetenekler, 5G ile birlikte 
yoğun kullanılarak yüksek oranda kapasite artışı 
sağlayabilecektir. 

5G RAN’da, sanallaştırma ve açık arayüzlerin 
(open interfaces) kullanılması da önem arz 
etmektedir. RAN yazılım ve donanımlarının ayrılması 
sayesinde, operatörlerin üretici bağımlılığından 
kurtulabileceği, şebeke kaynaklarının çok daha 
hızlı şekilde ölçeklendirilip yönetilebileceği 
değerlendirilmektedir. Ayrıca standartlaştırılmış açık 
arayüzlerin kullanılması ile operatörler RAN içindeki 
birimleri farklı üreticilerden temin etme şansına 
kavuşabilecek ve üretici bağımlılığı (vendor lock-in) 
bertaraf edilebilecektir.

Open RAN

Hücresel veri trafiği çoğaldıkça, hücresel ağlar ve 
servis sağlayıcı cihazlar yazılım tabanlı, esnek, 
akıllı, ve enerji verimliliği yüksek çözümlere ihtiyaç 
duymaktadır. Cihaz üreticileri yeteneklerini üst 
seviyelere taşırken, endüstri en iyi çözümü sağlayan 
firmalar etrafında şekillenmişti. Fakat günümüzde 
operatörler, gereksinimlerini yeniden tanımlamaya 
imkân tanıyan ve çeşitliliği daha yüksek bir üretici 
ekosistemi tercih etmektedir. Böylece operatörler 
tek bir üreticinin çözümüne bağlı kalmayıp yenilikçi 
firmalardan bazı RAN bileşenlerini de sistemlerine 
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dahil edebilmeyi hedeflemektedir. Open RAN, 
operatörlerin bu ihtiyacına cevap verebilmek adına, 
birbirinden farklı firmaların RAN bileşenlerinin farklı 
donanım ve yazılımlarla uyumlu çalışabilmesi için 
oluşturulan bir RAN standardıdır. Open RAN temel 
olarak ağ bileşenleri (RU, DU, CU, vb.) arasındaki 
arayüzleri açık bir şekilde tanımlar ve böylece tanımlı 
arayüzlere uyumlu her ağ bileşeni, üretici ayrımı 
olmaksızın aynı RAN sistemi içine dahil edilebilir. 

Geleneksel RAN ve Open RAN özellikleri şekilde 
gösterilmektedir. Geleneksel RAN ağları yeni 
uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak esneklikten 
yoksun, değişiklik yapmanın oldukça pahalı ve zaman 
alıcı olduğu, monolitik (tekil) yapıda tasarlanmış 

ağlardır. Ayrıca üreticiye özel tek kaynaklı ve kapalı 
platformlarla çalışıldığı için, yatırım ve işletme 
maliyetlerini artırmaktadır. Buna karşın Open RAN 
standardına uygun, açık ağ geliştirme ortamı ürün 
seçeneklerini artırmakla beraber operatörlere 
daha fazla yenilikçilik fırsatı sunmaktadır. Üretici 
çeşitliliği sağlayan Open RAN ağ mimarisi geleneksel 
RAN ağ mimarisiyle karşılaştırmalı olarak şekilde 
verilmiştir. Bunun yanında örneğin, maç günü futbol 
stadyumuna servis sağlayan ağın optimizasyonunu 
sağlamak gibi görevlerde RAN Akıllı Denetleyici 
(RAN Intelligent Controller = RIC) vasıtasıyla yapay 
zekâ destekli servislerin kullanılmasına imkân 
tanımaktadır.
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O-RAN Birliği (O-RAN Alliance) 2018 yılında 
küresel mobil operatörler öncülüğünde kurulmuş, 
günümüzde 300’e yakın firmanın katılım sağladığı 
uluslararası bir topluluktur. Open RAN standardının 
oluşmasına öncülük eden O-RAN birliğinin misyonu, 
RAN endüstrisini daha akıllı, açık, sanal ve tamamen 
uyumlu çalışabilecek hücresel ağlara dönüşecek 
şekilde yeniden tanımlamaktır. Birliğin, standart 
spesifikasyonu ile birlikte, açık-kaynak kodlu RAN 
yazılımı geliştirme ve test ve entegrasyondan oluşan 
üç ana çalışma kolu bulunmaktadır. Öte yandan 
ASELSAN’ın da yüzlerce katılımcısından biri olduğu 
Telecom Infra Project (TIP) ise 2016 yılında kurulmuş 
ve açık, parçalı ve standart tabanlı ağ altyapısı 
çözümleri geliştirmek, test etmek ve kurulumunu 
yapmayı amaçlayan, O-RAN Birliğine benzer şekilde 
uluslararası alanda faaliyet gösteren bir topluluktur. 
TIP bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan 
OpenRAN 5G Proje Grubu, O-RAN Birliği ile iş birliği 
halinde operatör altyapılarına uyumlu farklı kurulum 
senaryolarında doğrulanmış, farklı üreticilerin 
ürünleriyle uyumlu çalışabilen ürün ve çözümlerin 
inovasyonuna ve markalaşmasına öncülük etmeyi 
amaçlamaktadır. 

ASELSAN, 5G ürün geliştirme faaliyetlerinde Open 
RAN standartlarını aktif olarak takip etmekte, 
ürünlerini Open RAN standartlarına uyumlu şekilde 
geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

O-RAN mantıksal mimarisiyle birlikte belli başlı 
ağ bileşenleri ve arayüzler tanımlanmıştır. Tanımlı 
bileşenler ve arayüzler şekilde gösterilmektedir. 
Mimarinin yüksek seviyesinde yer alan Servis 
Yönetimi ve Düzenleyici Yapısı (Service Management 
and Orchestration Framework = SMO) ağ işlevlerini 
yönetirken, SMO bileşenine O2 Open RAN arayüzüyle 
bağlı O-Cloud bileşeni bulut üzerinde çalışan O-RAN 
işlevlerini barındırmaktadır. SMO Yapısı içindeki 
Gerçek Zamanlı Olmayan RIC (Non-Real Time RIC) 
uzun zamanlı eğilimleri inceleyerek Yakın Gerçek 
Zamanlı RIC (Near Real-Time RIC) bileşenine servis 
kalitesi yönünde yönlendirmelerde bulunmaktadır. 
Yakın Gerçek Zamanlı RIC, makine öğrenmesi 
tekniklerini ve Open RAN E2 arayüzünden gelen 
RAN verilerini kullanarak uygulamaların mevcut 
servis kalitesini dinamik olarak tahmin edip, RAN 
davranışını istenen kullanıcı deneyimini sağlayacak 
yönde değiştirmeyi sağlamaktadır. Bahsi geçen 
O-RAN bileşenleri ve O-eNB (4G Temel Bant Birimi), 
O-CU-CP (CU Kontrol Düzlemi), O-CU-UP (CU 
Kullanıcı Düzlemi), O-DU ve O-RU birimlerinden 
oluşan Open RAN uyumlu RAN bileşenleri arasında, 
Open RAN tarafından O1 ve E2 standart arayüzleri 
tanımlanmıştır. Son olarak O-DU ve O-RU arasında 
Kontrol-Veri-Senkronizasyon düzlemi veri transferinin 
düzenlendiği Open Fronthaul CUS-Plane ve RU 
yönetimi ile ilgili ayarların yapıldığı Open Fronthaul 
M-Plane standard arayüzleri Open RAN standardıyla 
beraber tanımlanan standart arayüzler arasındadır.
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Kullandığımız telefon ve tabletlerin giderek daha geniş 
yazılım ve donanım kaynaklarına sahip olması ve 
daha yüksek veri hızlarına ihtiyaç duyması ile birlikte 
haberleşme sistemlerine olan ihtiyaç da gün geçtikçe 
artıyor. Kullanıcıların sürekli artan veri ihtiyacı, 
gecikme problemleri gibi faktörler mobil haberleşme 
sistemlerinin de sürekli gelişmesini gerektiriyor.

Mobil haberleşme sistemlerinde, yaklaşık her on 
yılda bir, daha güçlü bir haberleşme altyapısı (buna 
çekirdek şebeke de diyebiliriz) sunmak adına, 
sunulan altyapı üzerinde devrimsel nitelikte birtakım 
değişimler gerçekleşiyor. 

Bulunduğumuz zaman itibarıyla da kullandığımız 
4G (LTE) sistemleri yerini yavaş yavaş 5G sistemlere 
bırakıyor.

5G alanındaki hızlı çalışmalara ve gelişmelere 
rağmen, daha çok ticari sebepler dolayısıyla, 5G 
teknolojisi henüz tamamen bağımsız çalışabilecek 
durumda değil. Operatörlerin 4G teknolojisi için 
yaptıkları yüklü yatırımlar bu durumun temel sebebi. 
Dolayısıyla, hizmete alınan birçok 5G sistemi, mevcut 
4G çekirdek şebeke altyapısını kullanarak hizmet 
veriyor.

Her ne kadar mevcut durum böyle olsa da, gelecekte 
5G sistemlerinin ağırlıklı olarak 4G bileşenlerini 
içeren (non-standalone veya NSA) sistemlerden, 
4G bileşenlerini içermeyen bağımsız (standalone 
veya SA) sistemlere geçmesi amaçlanıyor. 4G’den 
5G’ye geçiş alternatifleri 3GPP tarafından “Option” 
(“Seçenek”) isimlendirmesi ile standart tanımlara 
oturtulmuştur. En kabul gören seçenekler aşağıdaki 
şekilde belirtilmiştir. Seçenek 1, içinde 5G bileşenleri 
olmayan bir 4G sistemini ifade ederken, Seçenek 3 
hem 4G hem de 5G bileşenlerini içeren NSA mimariyi 
ifade etmekte, Seçenek 2 ise sadece 5G bileşenlerini 
içeren nihai mimariyi ifade etmektedir.

ÇEKİRDEK ŞEBEKELERDE  
4G’DEN 5G’YE YOLCULUK
Erol Yağız AYDIN
Talip KÜÇÜKKILIÇ
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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5G Çekirdek Altyapısı

4G ile beraber mobil haberleşme şebekelerinde devre 
anahtarlamalı yapıların devri tamamen kapanmış; 
haberleşme uçtan uca IP olarak gerçekleşmeye 
başlamıştı. 4G ile beraber gelen diğer bir devrimsel 
yenilik ise çekirdek şebekedeki bütün fonksiyonel 
birimlerin arasındaki haberleşmenin standart ve açık 
arayüzler ile sağlanması idi. Böylelikle operatörlerin 
birden çok üretici ile beraber çalışabilmesinin önü 
açılmış; bir başka deyişle çekirdek şebekedeki 
tedarikçi kilidi (vendor lock-in) olarak anılan üretici 
bağımlılığının önü alınmıştı.

5G çekirdek şebeke ile beraber gelen iki büyük 
yenilikten ilki Servis Tabanlı Mimariye (Service-Based 
Architecture – SBA) geçiş, ikincisi ise kontrol ve 
kullanıcı düzlemlerinin birbirinden tamamen ayrılması 
diyebiliriz. Bu noktada, SBA mimarisini birkaç 
cümle ile açıklamak faydalı olacaktır. SBA mimarisi, 
daha önceden tanımlanmış yeteneklere sahip ağ 
fonksiyonlarının (Network Function – NF), ortak bir 
arayüz üzerinden bilgi paylaşımını sağlayan bir yazılım 
mimarisidir. Her bir ağ fonksiyonunun görevi daha 
önceden tanımlanmıştır ve herhangi bir bilgiye ihtiyacı 
olduğu zaman, o bilgiden sorumlu ağ fonksiyonundan 
o bilgiyi talep edebilmektedir. SBA mimarisi, belirli yeni 
arabirimler sunmadan diğer bileşenlere bağlanmayı 
mümkün kıldığından, geliştirilecek yeni hizmetler için 
çok daha esnek bir altyapı sağlar. Mevcutta kullanılan 
4G sistemlerinde ise sistemde bulunan her bir düğüm 
(node), daha önceden tanımlanmış yetenek setlerine 
ve arayüzlere sahiptir, tüm arayüzler ve mesajlaşmalar 
katı kurallarla belirlenmiş olup daha kapalı bir altyapı 
sunar.

SBA mimarisi haberleşme sistemlerine her ne 
kadar 5G ile beraber sirayet etmiş olsa da kapsamlı 
yazılım projelerinde çok daha uzun zamandır 
kullanılmaktaydı. Esasında 5G ile beraber mobil 
haberleşme sistemlerinin çekirdek şebeke altyapısı 
da tamamen bir kapsamlı yazılım projesine dönüştü 
diyebiliriz. Dünya genelinde, köklü ve büyük mobil 
şebeke operatörlerinin, 5G çekirdek şebekeleri için 
sistem odası kurmaktan vazgeçip bu hizmeti bulut 
servisi sağlayan Amazon, Microsoft gibi firmalara 
havale edecek olması da bunun en büyük kanıtı olsa 
gerek. 

Başka bir deyişle, bulut bilişim ve bilgi teknolojileri 
hizmeti veren büyük küresel firmaların geçtiğimiz on 
yıl içinde elektronik ticaret ve sosyal medya alanında 
gördüğümüz tekelleşmeye varan büyüme sürecine, 
mobil haberleşme alanını da katmasına ramak kaldı 
desek pek de abartılı bir ifade kullanmış olmayız.

Önemli bileşenlerin görevlerinden kısaca bahsetmek 
gerekirse: 
• Erişim ve mobilite yönetimi fonksiyonu (AMF 

– Access and Mobility Management Function), 
sistemi kullanacak kullanıcı ekipmanları (UE – User 
Equipment) için tek giriş noktası görevini görür.

• UE tarafından talep edilen hizmete bağlı olarak 
AMF, kullanıcı oturumunu yönetmek için ilgili 
Oturum Yönetimi Fonksiyonunu (SMF – Session 
Management Function) seçer.

• Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu (UPF – User Plane 
Function), IP veri trafiğini UE ve harici ağlar 
arasında taşır.

• Kimlik Doğrulama Sunucusu (AUSF – 
Authentication Server Function), UE’nin kimliğinin 
doğrulanması ve 5G çekirdeğinin hizmetlerine 
erişmesini sağlar.

Kullanıcılara hitap eden kısmına bakacak olursak, 
5G sistemi, kendinden önceki nesillere göre büyük 
yeniliklere sahiptir:
• eMBB (enhanced Mobile Broadband – Gelişmiş 

Mobil Genişbant): eMBB teknolojisi hem 5G, 
hem de 4G sistemlerinde orta düzeyde gecikme 
iyileştirmeleriyle birlikte daha fazla veri bant 
genişliği sağlamaya odaklanmıştır. 

• mMTC (massive Machine Type Communications 
– Yoğun Makine Tipi İletişim): mMTC, ağı aşırı 
yüklemeden milyarlarca cihazın etkili ve istikrarlı 
bağlantısını hedefler.

• URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency 
Communication – Ultra Güvenilir Düşük Gecikmeli 
İletişim): URLLC hizmeti, çok yüksek güvenilirlik 
ve son derece düşük gecikme süresi gerektiren 
kullanım senaryolarını desteklemeyi mümkün kılar.

NEF NRF PCF UDM

AUSF AMF SMF

RAN UPF
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5G Ağ Dilimlemesi (Network Slicing)

5G ağ dilimlemesi, tek bir ağda bulunan farklı trafik 
türlerine farklı miktarlarda ve farklı özellikte kaynak 
sağlamak için mevcut altyapıyı birden çok farklı 
sanal alt bağlantıya bölerek kaynakların çok daha 
etkili kullanılmasını amaçlayan bir mekanizma olarak 
dikkat çekmekte. 3GPP, ağ dilimlemeyi 5G’nin temel 
özelliklerinden biri olarak görmekte ve üzerinde ciddi 
şekilde çalışmaktadır.

Ağ dilimlemesi kavramını daha iyi anlayabilmek 
için belirli kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekmekte. Bu kavramlarla ilgili olarak 5G 
standartlarında geniş açıklamalar ve tanımlamalar 
mevcut. 3GPP TS 23.501 dokümanı, ağ dilimlemesi 
ile ilgili kavramlardan olan; Ağ Fonksiyonu (Network 
Function), Dilim (Slice) ve Dilim Örneği (Slice 
Instance) kavramlarını aşağıdaki gibi tanımlar:
• Ağ Fonksiyonu (Network Function): 3GPP 

tarafından kabul edilmiş arayüzlere ve tanımlanan 
yeteneklere sahip fonksiyonlar (5G çekirdek ağında 
bulunan SMF, AMF gibi birimleri örnek olarak 
verebiliriz).

• Ağ Dilimi (Network Slice): Belirli yetenek kümesine 
sahip mantıksal ağ birimi.

• Dilim Örneği (Slice Instance): Vereceği servis 
türüne göre üzerinde farklı ağ fonksiyonları ve 
gerekli kaynaklar bulunan bir mantıksal ağ kümesi.

Bir ağ dilimi, dinamik olarak oluşturulabilen uçtan 
uca mantıksal bir ağ olarak görülür. Belirli bir 
Kullanıcı Ekipmanı (UE), aynı Erişim Ağı üzerinden 
(örneğin aynı radyo arayüzü üzerinden) birden çok 
ağ dilimine erişebilir ve hizmet alabilir. Her ağ dilimi, 
mobil şebeke operatörü tarafından daha öncesinde 
tanımlanmış olan Hizmet Düzeyi Sözleşmesi 
(Service-level Agreement – SLA) ile belirli bir amaca 
hitap eder. Bu amaç kimi zaman düşük gecikme, 
kimi zaman yüksek bant genişliği kimi zaman da 
hacimli kullanıcı sayısı olabilmektedir.

5G çekirdek şebeke tarafında, ağ dilimleme için 
belirli mekanizmalar tanımlanmıştır. Bir ağ diliminin 
tanımlanması, Tek Ağ Dilim Seçimi Yardım Bilgisi 
(Slice Selection Assistance Information – S-NSSAI) 
parametresi kullanılarak yapılır. S-NSSAI parametresi, 
bir ağ diliminin özel olarak tanımlanabilmesi için 
kullanılmaktadır. S-NSSAI, Dilim/Hizmet Türü 
(Service/Slice Type – SST) ve isteğe bağlı bir Dilim 
Farklılaştırıcı (Slice Differentiator – SD) olarak 
tanımlanan iki farklı bileşen içerir. SST kavramı, ağ 
dilimlerini özellikleri ve verdikleri hizmetler açısından 
sınıflandırırken, SD birimi aynı özellik ve hizmet 
kümesine sahip ağ dilimlerini sınıflandırmamızı sağlar.

3GPP TS 23.501 dokümanında ağ dilimleri SST 
değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Yan sayfadaki 
tabloda verilen SST değerleri, en yaygın olarak 
kullanılan SST değerlerini yansıtmakta olup 
küresel çalışabilirliğe yardımcı olması amacıyla 
tanımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen özelliklerin sağlanabilmesi için bazı mümkün kılıcı teknolojiler, bazı yeni geliştirmeler ve altyapı 
değişiklikleri gerekmekte. Bu yazıda ilgili değişikliklerden iki tanesine yer verilmekte.

eMBB

uRLLC

5G

mMTC

Yüksek veri hızı, yüksek trafik kapasitesi

Düşük tüketimli çok sayıda cihaz desteği Çok düşük gecikme

enerji tasarrufu çok yüksek güvenilirlik ve erişebilirlik
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5G ağ dilimlemesinin çekirdek şebekeye 
yansımasına temel olarak bakacak olursak, UE’ye 
hizmet eden Erişim ve Mobilite Yönetim Fonksiyonu 
(Access and Mobility Management Function – AMF) 
birimi, UE’ye hizmet eden tüm ağ dilim örnekleri içi 
ortak olmak durumundadır. Oturum Yönetimi İşlevi 
(Session Management Function - SMF) veya Kullanıcı 
Düzlemi İşlevi (User Plane Function - UPF) gibi diğer 
ağ işlevleri, her Ağ Dilimine özel olabilmektedir.

5G altyapısına sahip mobil operatörler, karmaşık 
ağ dilimleme görevini gerçekleştirmek ve dilimleri 
yönetmek için orkestrasyon yazılımlarından 
faydalanmaktadır. Orkestrasyon yazılımlarının 
temel amaçları, hizmet alınan 5G sistemini 
izlemek ve yönetmektir. Orkestrasyon yazılımları 
sayesinde bahsi geçen ağ dilimleri istenen amaçta 
ve yoğunlukta tanımlanabilmektedir. Ayrıca ilgili 
yazılımlar sayesinde sistem üzerinde sürekli bir 

Dilim/Ağ Tipi SST Değeri Karakteristik Özellik

eMBB (enhanced Mobile Broadband)

1 Genel olarak 5G ile geliştirilen sistemlerin genel 
kullanım senaryoları için kullanımı uygun olan ağ 
dilimi tipidir. 5G senaryolarının çoğunu kapsar. Ancak 
esas odak noktası yüksek veri hızı ve yüksek trafik 
yoğunluk desteğidir.

URLLC (ultra- reliable low latency 
communications)

2 5G’nin sunduğu uRLCC desteğinin verilmesi amacı 
ile hizmet veren ağ dilimidir.

MIoT (massive IoT)
3 Çok sayıda ve yüksek yoğunluklu IoT cihazının verimli 

ve uygun maliyetli bir şekilde desteklenmesine izin 
verilmesi amacı ile hizmet veren ağ dilimidir.

Mobil  
Geniş Bant

İletişim  
Eğlence  
İnternet

Diğer  
Uygulamalar

Diğer  
Uygulamalar

Güvenilir  
Düşük Gecikme

Otomotiv  
Tıp  

Altyapı

Makine-makine  
İletişimi

Üretim  
Nakliye

5G AĞI

Mobil geniş bant ağ dilimi

Çoklu IoT ağ dilimleri

Çoklu kritik IoT ağ dilimleri

Diğer ağ dilimleri
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kontrol sağlanmakta olup, olabilecek herhangi bir 
negatif durumda anında müdahalede edilmesi 
sağlanmaktadır. Orkestrasyon yazılımları sayesinde 
5G sistemleri, oldukça kolay ve efektif bir şekilde 
kontrol edilebilmektedir. Bahsi geçen orkestrasyon 
araçları amaca yönelik düzenleme, otomasyon ve 
optimizasyon imkânları sunmaktadır. Bu tür araçlar, 
operatörlerin ağ dilimlerini ve SLA metriklerinin 
durumunu izlemesine de olanak tanımaktadır. Ek 
olarak, operatörlere herhangi bir alarm veya durum 
değişikliğini hızlı bir şekilde ele alma yeteneği de 
sağlamaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda, bilhassa sanallaştırma 
teknolojisi ve orkestrasyon araçları sayesinde, 5G 
mobil operatörleri oldukça dinamik ve etkili bir 
haberleşme hizmeti sağlayabilecek.

Uç Bilişim (Edge Computing)

Bulut Bilişim (Cloud Computing) kavramı on 
yıldan fazla bir zamandır teknolojinin ve hatta 
hayatımızın içinde. Günümüzde akıllı cihazlarımızda 
kullandığımız uygulamaların tamamı, bulut 
platformları üzerinden hizmet veriyor. Hatta 
haberleşme, üretim, satış, lojistik gibi alanlarda 
faaliyet gösteren birçok firma kendi bulut platformu 
üzerinden hizmetlerini yürütüyor. Birçoğumuz akıllı 
cihazlarımız üzerindeki kıymetli kişisel verilerimizi 
dahi Google, Apple, Turkcell gibi firmaların bulut 
servislerini kullanarak yedekliyoruz. Farkında olsak 
da olmasak da günümüzde bulut bilişim kavramı 
hayatımızın içinde değil tam ortasında diyebiliriz.

5G öncesi için merkezi bulut kavramından 
bahsederken, 5G ve sonrasında ise uç bulut (edge 
cloud) kavramından bahsetmeye başlayacağız. Bu 
kavramı mümkün kılan teknolojik devrimden biraz 
daha bahsetmekte fayda var.

5G öncesinde telefonlarımızın internete erişimleri, 
operatörlerin merkezi çekirdek şebeke noktalarından 
olabiliyordu. Örneğin, telefonumuzdan bir e-posta 
göndermek istediğimizde bu e-postaya ait 
veri paketleri; telefon, baz istasyonu, merkezi 
çekirdek şebeke, internet, mail sunucusu hattını 
takip ediyordu. Türkiye için düşünecek olursak, 
operatörlerin merkezi çekirdek şebekeleri Ankara, 
İstanbul gibi büyükşehirlerde yer almakta. Dolayısıyla 
operatör şebekesinin internete çıkış sağladığı 
noktalar da sadece ve mecburen büyükşehirler 
olabilmekte. 5G sonrasında ise dağıtık çekirdek 
şebeke yapısı sayesinde baz istasyonu konumunda 
veya baz istasyonlarının birbiri ile bağlandığı bir 
düğüm noktasında internete çıkış verilebilecek. 

Yukarıdaki örnek ile devam edecek olursak, e-posta 
sunucumuza erişmek için Ankara veya İstanbul 
gibi merkezi bir noktaya gelmeden; Erzincan’dan 
da internete çıkarak e-postamızı yurt içindeki veya 
yurt dışındaki e-posta sunucumuza aktarabileceğiz. 
Bunu mümkün kılan, 5G Çekirdek şebekenin 
UPF bileşeninin sanal platformlar üzerinde 
ve şebekenin uç noktasında çalıştırılabilmesi 
olacak. UPF bileşeninin şebekenin uç noktasında 
çalıştırılabilmesi ile kullanıcı istekleri merkeze 
gitmeye gerek kalmadan işlenebilecek ve sonuç 
olarak gecikme konusunda büyük avantajlar 
sağlanabilecek.

İnternete erişim yolunun kısalması ile beraber, 
merkezi bulutların da dağıtık hale gelmesinin 
önü açılmış oluyor. Her ne kadar herhangi bir 
e-posta gönderiminin yukarıda bahsettiğimiz kısa 
yoldan internete erişim avantajına pek ihtiyacı 
olmasa da gecikmeye hassas ve yüksek kapasite 
gerektiren bazı senaryoları düşündüğümüzde 
uç bulutları ve dolayısıyla uç bilişimi mümkün 
kılacak olan bu teknolojik devrim çok daha anlamlı 
oluyor. Otomasyon ile çalışan fabrikalar ve üretim 
hatları, otomasyon ile çalışan lojistik merkezleri 
ve V2X uygulamaları mevcut şartlarda uç bilişim 
teknolojisinden faydalanabilecek alanların başında 
geliyor.

Uç bilişim teknolojisinin kullanım alanlarında 
pratik hayattan örnek vermek için Samsung 
firmasının Kore’deki akıllı fabrika yapılanmasından 
bahsedebiliriz. Samsung, Korea Telecom (KT) firması 
ile iş birliği yaparak Kore’deki merkez yerleşkesine 
uçtan uca kapalı bir 5G altyapısı konumlandırdı. 
Konumlandırılan bu altyapı, verilerin fabrika 
dışına çıkmadan kullanılabilmesini ve çok düşük 
gecikmelerle anlık verinin işlenebilmesini sağladı. 5G 
ağının sunduğu çok düşük gecikme ve AI (Artifical 
Intelligence – Yapay Zekâ) unsurları sayesinde, 
mevcut durumda yüzde 70 oranında otomasyona 
sahip olan fabrikanın üretim sürecindeki verimi 
oldukça artırılmış oldu. Verim artışını somutlaştırmak 
için birkaç örnek verilebilir:
• Üretilen her ürün, üretim aşamasının başından 

sonuna kadar sensörler yardımı ile monitör 
ediliyor, sensörlerin elde ettiği veriler sayesinde 
üretimde herhangi bir problem olup olmadığı 
5G ağı üzerinden çok düşük gecikmelerle takip 
edilebiliyor. 

• Üretim için ideal koşulların kontrolü için fabrika 
içerisinde konumlandırılmış sensörler sayesinde 
sıcaklık, nem gibi çevresel faktörler düzenli olarak 
izleniyor. Normal dışı olarak nitelendirilebilecek 
herhangi bir durumda hızlıca önlem alınarak 
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istenen çevresel faktörlerin devamlılığı 
sağlanabiliyor. Fabrikada konuşlandırılmış binlerce 
sensörün ürettiği veri, 5G altyapısı sayesinde 
kesintisiz ve gecikmesiz bir şekilde verinin 
işlendiği noktalara iletilebiliyor. Bunu yazımızın 
başlarında da belirttiğimiz, mMTC özelliğine bir 
örnek gösterebiliriz.

• Üretim sürecine ek olarak, fabrika içerisinde 
ürünler manuel olarak taşınmak yerine, AGV 
(Automatic Guided Vehicles – Otomatik Güdümlü 
Araçlar) aracılığı ile taşınıyor. Bu araçlar, 
hammaddenin belirli lokasyonlara getirilmesinden, 
ürünlerin taşınmasına kadar geniş bir yelpazede 
hizmet veriyor. Bu araçların kullanımı ve kontrol 
edilmesi için gerekli olan düşük gecikmeli altyapı 
da yine uRLLC özelliğine sahip olan 5G altyapısı ile 
mümkün hale geliyor. 

Bu noktada akıllara şu soru gelebilir. Yukarıda bahsi 
geçen örnek için gerçekten bir 5G altyapısına gerek 
var mı? Verilen örnekte 5G altyapısı yerine kapalı bir 
ağ üzerinden de pek tabii veri taşınması ve işlenmesi 
yapılabilir. Ancak 5G’yi burada özel kılan birkaç sebep 
var. Öncelikle uç bulut sayesinde baz istasyonlarına 
konumlandırdığımız UPF birimleri, veriyi herhangi bir 
merkeze taşımadan doğrudan internete ilettiği için, 
elde ettiğimiz yüksek hız & düşük gecikme avantajı 
bu konuda 5G tarafının elini oldukça güçlendiriyor. 
Ayrıca 5G altyapısının sunduğu otomasyon ve ağ 
dilimleme yetenekleri sayesinde, sistemin herhangi 
bir katmanında veya herhangi bir bileşeninde 
oluşabilecek işlevsiz hale gelme senaryolarında, 
sistemin tekrar sağlıklı çalışır hale gelmesi de 
oldukça kolay ve hızlı oluyor. Bu sebeple hem 5G hem 
de uç bulut ve uç bilişim teknolojileri yakın gelecekte 
çok daha yaygınlaşacak ve gündemimizde olacak 
gibi görünüyor.

Center
(Merkez)

Edge
(Uç)
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Uydu veya hava platformları üzerinden ağ erişimi 
sağlama teknolojilerine karasal olmayan ağlar 
(Non-Terrestrial Networks: NTN) adı verilmektedir. 
Son yıllarda, ağ erişimini bu platformlar üzerinden 
sağlamaya yönelik birçok proje geliştirilmiş, bir 
kısmı da hayata geçirilmiştir. Geliştirilen projelerle, 
karasal ağların erişim sağlayamadığı çok geniş 
coğrafyalara internet hizmetinin götürülebilmesi 
amaçlanmaktadır.

NTN İçin Kullanılan Uydu Haberleşme 
Teknolojileri

Karasal olmayan ağlar, 3GPP TR 38.811’e göre 
temelde üçe ayrılmaktadır: Hava ağları (Aerial 
networks), Yerdurağan uydu erişim ağları (Geo-
stationary satellite access networks), Yerdurağan 
olmayan uydu erişim ağları (Non-geo-stationary 
satellite access networks). Hava ağları (Aerial 
networks) yerden 0.1-50 km yükseklikleri arasındaki 
hava platformlarının kullanıldığı şebekelere 
denmektedir. Yüksek irtifa platform istasyonu (High 
Altitude Platform Station: HAPS) ise bu aralıkta ve 
özel olarak da 20 km yükseklikteki hava platformları 
için kullanılan bir terimdir. Alçak irtifa platform 
istasyonu (Low Altitude Platform Station: LAPS), bu 
aralıkta 0.1-1 km arasında değişen yüksekliklerdeki 
hava platformları için kullanılan bir terimdir. Uydu 
erişim ağları ise LEO, MEO ve GEO yörüngelerinde 
konuşlandırılan uydular ve yer istasyonlarından 
oluşan şebekelere denmektedir.

Uydu haberleşme ağlarının 5G kablosuz 
ağ sistemlerinde önemli bir rol oynaması 
beklenmektedir. 5G teknolojisi ile yüksek veri 
hızları, düşük ağ gecikmesi ve yüksek ağ verimliliği 
sağlanması ve tüm erişim teknolojilerinin bağlı 
kalabileceği ortak bir ağ mimarisinin oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bununla birlikte, standart karasal 
kapsama alanının mevcut olmadığı veya ekonomik 
nedenlerle sağlanamadığı yerler olabilmektedir. Bu 
durum, uydu haberleşme sistemlerini bu boşluğu 

kapatmak için bir çözüm sağlamak üzere önemli 
bir alternatif olarak konumlandırmaktadır. Uydu 
haberleşme ağları, her yerde bulunan kapsama alanı, 
umuma yayın/çok noktaya yayın sağlama, havacılık 
ve denizcilik iletişimi, acil durum/afet kurtarma ve 
uzak kırsal alan kapsama alanı için tamamlayıcı bir 
çözüm olarak 5G için önemli bir rol oynayacaktır. 
5G sistemindeki uydu erişim ağı öğelerinin, 
otomotiv ve karayolu taşımacılığı, denizcilik, 
havacılık taşımacılığı, kamu güvenliği, medya ve 
eğlence, e-sağlık, enerji, tarım, finans gibi alanlarda 
kullanılması beklenmektedir.

Uydu haberleşme sistemleri yer kesimi ve uzay 
kesimi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır:
• Yer kesimi uydunun yörüngesini, uzaydaki 

konumunu ve çalışmasını denetleyen bir yeryüzü 
kontrol istasyonundan ve uydu üzerindeki aktarıcı 
aracığıyla iletişim trafiğinin gönderilmesini 
ve alınmasını sağlayan merkez (hub) ve yer 
terminalleri ağından oluşmaktadır. Merkez ve 
kullanıcı terminalleri uzay kesiminde bulunan 
iletişim uyduları üzerinden haberleşmektedir. 
İletişim uyduları olarak aşağıda bahsedilen 
birçok avantajından dolayı 5G ile entegrasyon 
kapsamında LEO takım uyduların yaygın 
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. LEO 
takım uyduları hareketli ve çok sayıda uydudan 
oluştuğundan dolayı geleneksel yer kontrol 
istasyonlarında ve kullanıcı terminallerinde 
kullanılan anten sistemleri aracılığıyla bu 
uydulara erişim ve takip mümkün olmamaktadır. 
Bu nedenle yer kesiminde elektronik olarak 
yönlendirilebilir antenler (ESA) kullanılmaktadır. 
Bu antenler ile fiziksel hareket olmaksızın 
ışınların yönünün değiştirilebilmesi sayesinde 
çok sayıda uydu izlenebilmekte ve bunlara erişim 
sağlanabilmektedir. 

• Uzay kesiminde bulunan uydular yapı bakımından 
üç bölüme ayırılmaktadır. Birinci bölüm hizmet 
bölümü denilen ve uyduyu yörüngede tutan, 
hareketlerini düzenleyen, dengeleyen kimyasal 
ve elektriksel tepki motorlarını, hareket sistemini, 
yakıtı ve aküleri barındıran bölümdür. İkinci 
bölümde uydunun ana görevini yerine getiren 
aktarıcılar, bilgisayarlar vb. tüm haberleşme 
donanımı yer almaktadır. Üçüncü bölüm ise güneş 
levhaları ve tüm antenlerin bulunduğu dış kısımdır.

• Uydular üzerlerinde bulundurdukları aktarıcı tipine 
göre transparan aktarıcı ve işlemsel aktarıcı olarak 
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Ali Serdar YAVUZ
Ömer GÜRSOY 
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü

Hasan DİZGE
Ali YILDIRIM
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü

06

0 5 0 A S E L S A N  D E R G İ S A Y I  1 1 1



0 5 15 G  N E D İ R ?



iki kategoriye ayrılmaktadır. Transparan aktarıcıda 
alınan sinyaller, gerekli frekans dönüşümü 
yapılarak ve gücü yükseltilerek yere geri gönderilir. 
İşlemsel aktarıcıda ise alınan sinyaller aktarıcı 
üzerindeki yerleşik işlemci ile işlenerek yeniden 
üretilir ve ilgili yer terminallerine veya Uydular Arası 
Bağlantılar (ISL) ile diğer uydulara gönderilebilir. 
3GPP tarafından, 5G NTN kapsamında her iki 
aktarıcı tipinin de kullanımı ile ilgili çalışmalar 
yürütülmektedir. 

• GEO yörüngesi, tam olarak Ekvator düzleminde 
35.786 km yükseklikte bulunmaktadır. Bu 
yörüngedeki uydular Dünya ile aynı hızda 
döner ve Dünya’ya göre hareketsiz durur. Bu 
özelliği sayesinde küresel bir kapsama alanı 
oluşturmak için minimum 3 adet GEO uydusu 
yeterli olmaktadır. Gecikme süresi tek yönde 
yaklaşık 120-140 ms arasındadır. GEO üzerinde 
bulunan uydular, merkezkaç kuvveti diğer dış 
kuvvetlerle dengelendiği için fazla bir enerjiye 
ihtiyaç duymadan yerküre ile birlikte senkron 
bir şekilde hareket edebildiklerinden dolayı bu 
uyduların ticari ömürleri (ortalama olarak 10-15 
yıl) LEO ve MEO yörüngelerinde bulunan uydulara 
göre daha yüksektir. GEO yörüngede bulunan 
uydular için gereken verici güç miktarı MEO ve 
LEO yörüngesinde bulunan uydulara göre daha 
yüksektir. GEO yörüngesi daha çok haberleşme ve 

yeryüzü gözlem uyduları için kullanılmaktadır. 
• MEO (Medium Earth Orbit) yerküreden 8.000 km 

ile 20.000 km arasında değişen yükseklikleri 
kapsayan bir yörüngedir. En az 10 MEO uydusu ile 
küresel kapsama alanı oluşturulabilmektedir. MEO 
yörüngelerindeki uydular için gecikme süresi tek 
yönde 27-43 ms arasındadır. MEO yörüngesi daha 
çok navigasyon uyduları (GPS, GLONASS, Galileo 
vb.) için kullanılmaktadır.

• HEO (Highly - Eccentric Orbit) bir ucu yerküreye 
yakın diğer ucu daha uzak olacak şekilde olan 
eliptik yörüngelerdir. Haberleşme, radyo yayını, 
uzaktan algılama uyduları için kullanılabilmektedir.

• LEO (Low Earth Orbit) yörüngesi yerküreden 500 
km ile 2.000 km arasında değişen yükseklikleri 
kapsayan bir yörüngedir. Bu yörüngede ağrılığı 
500 kg’ın altında olan minyatür uydular 
konuşlandırılmaktadır. Yerküreye en yakın yörünge 
olması sebebiyle bu yörüngedeki uyduların 
kapsama alanları (footprintleri) küçük olmaktadır 
ve bu nedenle küresel kapsama alanı yaratabilmek 
için kırkın üzerinde uyduya gerek duyulmaktadır. 
LEO yörüngedeki uydular için gecikme süresi tek 
bir yönde 3-15 ms arasındadır. Bu yörüngedeki 
uydular için gereken verici güç miktarı MEO ve 
GEO’ya göre daha düşüktür. Yerküreye yakın 
olduklarından yörüngelerinde kalabilmeleri için 
sık sık konumlandırılması ve dolayısı ile enerji 
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harcamaları gerekmektedir. Bu nedenle ticari 
ömürleri kısa (ortalama olarak 4-7 yıl) olmaktadır. 
LEO yörüngesi haberleşme uyduları ve uzaktan 
algılama uyduları için kullanılmaktadır. Uzaktan 
algılama uyduları gerçek zamanlı bilgi işleme 
özelliğine sahip birden fazla uydudan oluşan bir 
sistemi ifade etmektedir. Askeri hedef tespiti 
için kullanılan gerçek zamanlı bilgileri izlemek ve 
iletmek için kullanılan küçük uydulardır.

Uydu haberleşme ağlarının 5G’nin çoklu radyo ağ 
mimarisi içinde standart bir radyo arayüzü haline 
gelmesi ve dünyanın her yerindeki son kullanıcılara 
yüksek performanslı hizmetlerin sunulabilmesi 
hedeflenmektedir. Bu anlamda LEO yörüngeye 
kurulması planlanan uydu sistemleri diğer yörünge 
uydu sistemlerine göre sahip olduğu birçok avantaj 
nedeniyle 5G NTN için en uygun uydu bileşeni 
olarak kabul edilmektedir. LEO uydu sisteminde 
yörüngesinde bulunan uydular yer durağan 
olmadıklarından hizmet sürekliliği ve küresel 
kapsama alanı sağlamak için alçak yörüngede 
konuşlandırılmış ve yayılmış yüzlerce ila binlerce 
uydunun ve küresel olarak dağıtılmış yer kontrol 
istasyonlarının kurulmasını gerektirmektedir. Bu 
sistem için “Takım Uydular” terimi kullanılmaktadır. 
LEO takım uydu sisteminin özellikleri aşağıda 
sıralanmaktadır;
• 5G Gelişmiş Mobil Geniş Bant (eMBB) servis 

desteği, 
• 5G Yoğun Makine Tipi İletişim (mMTC veya mIoT) 

servis desteği,
• 5G Ultra Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim 

(URLLC) servis desteği,
• Düşük iletim gecikmesi ve yol kaybı,
• Kesintisiz iletişim ve küresel kapsama alanı,
• Düşük geliştirme ve fırlatma maliyeti, 
• Tasarım, üretim ve testlerinin daha kısa sürede 

tamamlanarak faal hale getirilebilmeleri, 
• İletişim için gerektirdiği güç değerlerinin daha 

düşük olması,
• Ka / V band gibi frekans bantlarının kullanılması 

ile yüksek veri hızları elde edilebilmesi, daha 
küçük anten kullanımı, daha dar hüzmeler ile daha 
güvenli veri iletimi sağlanabilmesi.

Son yıllarda özellikle yer durağan olmayan uydu 
ağları üzerine Amazon, SpaceX, OneWeb gibi firmalar 
tarafından pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Bahsi geçen projelerde internet bağlantısı olmayan 
veya düşük kalitede bağlantısı olan bölgelere geniş 
bant internet servisi sağlamak için çoğunlukla 
LEO takım uydularının kullanıldığı görülmektedir. 
Ancak LEO yerküreye en yakın yörünge olduğu için 
barındırabileceği uydu sayısı MEO ve GEO’ya göre 
sınırlıdır. Bu da küresel kapsama ve kesintisiz bir 
iletişim açısından riskler içermektedir. Bu nedenlerle 
3GPP tarafından, 5G şebekesi için GEO, MEO ve LEO 
uydulardan oluşan hibrid çözümlerin üzerinde de 
durulmaktadır. Farklı yörüngeleri birleştiren hibrit 
mimariler ile uydu yeteneklerinin birbirini olumlu 
bir şekilde tamamlaması hedeflenmektedir. Hibrit 
mimarilerin, sağlayacağı bu esneklik ve artırılmış 
kapasite ile gelecekteki ağlar için önemli bir rol 
oynayacağı değerlendirilmektedir. 

Uydular dünya üzerinde bulundukları yörüngelere göre ise genel olarak dört grupta sınıflandırılmaktadır. 

GEO
MEO

LEO

HEO
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3GPP Standardizasyon Faaliyetleri

3GPP NTN çalışmaları, uydu haberleşmesinin 3GPP 
radyolarında olası kullanım senaryolarına ilişkin 
olarak farklı uydu ve hava platformlarının özellikleri 
göz önünde bulundurularak yapılan çalışmaları 
içermektedir. Her yerde ve sürekli erişimin 
mümkün olduğu bir 5G ekosistemi oluşturma 
konusundaki 3GPP hedeflerine NTN kullanımının 
katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Uydu platformları 
ile yer platformları arasındaki kanal koşulları ve 
uyduların yapısı gereği gözlemlenen yüksek yayılım 
gecikmesi, yüksek Doppler etkisi ve atmosferik 
gazlardan kaynaklanan kanal kayıp etkileri gibi 
durumlar NTN standardizasyon çalışmalarındaki 
temel zorlukları oluşturmaktadır. Kapsama alanı, 
kullanıcı bant genişliği, sistem kapasitesi, servis 
ulaşılabilirliği, enerji tüketimi ve bağlantı yoğunluğu 
gibi parametreleri iyileştirme motivasyonuyla ve 
uydu platformları ile yer platformları arasındaki kanal 
koşullarının beraberinde getirdiği yeni problemlere 
potansiyel çözümler aramak amacıyla 3GPP 
kapsamında NTN kullanımı üzerinde çalışılmaktadır.

3GPP NTN çalışmaları ilk olarak 2017 yılında 
Release-15 ile başlamıştır ve halen devam 
etmektedir. Bu çalışmalarda ilk olarak yayılım 
senaryoları ve hareketliliğe bağlı oluşabilecek 
senaryolar incelenerek NTN kanal modelleri 
tanımlanmıştır. NTN kanal modelinde 0.5 GHz ile 100 
GHz arasını kapsayan frekanslar düşünülse de, NTN 
için özellikle 6 GHz altı ve Ka bandı düşünülmüştür. 
Desteklenen maksimum platform hızı olarak NTN 
kanal modelinde 1.000 km/h seviyelerine çıkabilen 
uydu hızları hesaba katılmıştır. NTN kanal modeli 
kayıp, sönümlenme ve zayıflama gibi etkiler göz 
önünde bulundurularak tanımlanmıştır. Kanal 
modelinin tanımlanmasından sonra, farklı tipte uydu 
ve hava platformlarının kullanıldığı konuşlanma 
senaryoları belirlenerek, 3GPP NTN mimarisi 
ve sistem parametreleri tanımlanmıştır. Uydu 
veya hava platformunun üzerinde bulundurduğu 
aktarıcı tipine (transparan veya işlemsel) göre 
NTN mimarileri tanımlanmıştır. Ayrıca, uydu veya 
hava platformları ile 3GPP kullanıcı ekipmanları 
arasında röle kullanılma durumuna göre oluşan 
farklı mimari seçenekler de değerlendirilmiştir. 
Konuşlanma senaryoları tanımlandıktan sonra, 5G 
ağına NTN platformlarının dahil edilmesi durumunda 
oluşabilecek tasarım kısıtları ve etkilenebilecek 5G 
mekanizmaları belirlenmiştir.

3GPP NTN çalışmalarında daha çok üzerinde durulan 
tasarım kısıtları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Yüksek irtifada bulunan NTN platformlarından 

dolayı gözlemlenebilecek yüksek yayılım 
gecikmesi değerleri,

• NTN platformlarının bulunduğu senaryolarda 
frekans planına, bant genişliğine ve hücre 
modeline bağlı olarak oluşabilecek hücreler arası 
girişimin kontrol edilmesi,

• NTN platformlarının yüksek hızlarda hareket 
etmesi ve uydu tipine göre belirli senaryolarda 
yüksek Doppler etkisi oluşturması,

• NTN platformlarının hareketliliğine bağlı olarak 
gecikme değerlerindeki değişimin yüksek olması,

• NTN platformlarının baz istasyonu olarak 
kullanıldığı durumda karasal ve NTN erişim 
noktaları arasında el değiştirme mekanizmaları ile 
servis devamlılığın sağlanması.

3GPP NTN çalışmaları kapsamında NTN kullanımı 
durumunda oluşabilecek tasarım kısıtlarının 
etkilediği 5G mekanizmaları için alternatif 
çözümler üzerinde çalışılmaktadır. NTN kullanım 
senaryolarını desteklemek için üzerinde çalışılan 5G 
mekanizmaları aşağıdaki gibi özetlenebilir [4]:
• Fiziksel seviye kontrol prosedürleri,
• Hibrit onay mekanizmasının gecikmeye karşı 

dayanıklılığının artırılması,
• Rastgele erişim ve eşzamanlama ile ilgili 

çalışmalar,
• Belirlenen konuşlanma senaryoları için link 

seviyesi ve sistem seviyesi performanslarının 
optimize edilmesi,

• Yüksek yayılım gecikmelerini desteklemek 
için ortama erişim kontrolü (MAC), radyo link 
kontrolü (RLC) ve radyo kaynak kontrolü (RRC) 
katmanlarındaki mekanizmaların iyileştirilmesi,

• El değiştirme için hareketlilik kısıtlarının ve 
kullanılacak ölçümlerin belirlenmesi ve konum 
bilgisinin bulunduğu ve bulunmadığı durumlarda 
servis devamlılığın sağlanması.

3GPP NTN çalışmaları kapsamında yeni yöntemlerin 
ve mekanizmaların belirlenmesine halen devam 
edilmektedir.

İlgili Şirketler ve Yapılan Çalışmalar

NTN alanında çalışmalara ve uygulamalara 
başlanmış durumdadır. Dünyada NTN ile ilgili çalışma 
yapan şirketler için Amazon, OneWeb, Telesat ve 
SpaceX örnek olarak gösterilebilir.

Amazon

Dünyanın en büyük servis sağlayıcılarından biri 
olan Amazon şirketinin Kuiper projesi kapsamında, 
3236 LEO uydunun fırlatılması ve bu sayede 

0 5 4 A S E L S A N  D E R G İ S A Y I  1 1 1



dünya genelinde bir geniş bant ağı kurulması 
amaçlanmaktadır. ±56 derece enlemleri arasının 
kapsanması hedeflendiği için dünya nüfusunun 
büyük çoğunluğuna erişim sağlanabileceği öne 
sürülmektedir.

Projede kullanılacak frekans bandı Ka-band (DL: 
17.7-20.2 GHz, UL: 27.5-30.0 GHz)’dır. 3236 uydunun 
630 km, 610 km, 590 km yüksekliklerde bulunması 
planlanmaktadır.

Kuiper projesi mimarisinde, kullanıcı terminalleri 
olarak gösterilen birimler arasında baz istasyonları, 
evler, ulaşım araçları yer almaktadır. Bu birimler, 
uydu üzerinden gateway terminallerine ve oradan da 
internet ve çeşitli ağ servislerine bağlanabilmektedir. 
Burada kullanılan gateway terminallerinin, AWS 
Ground Stations olarak adlandırılan 12 lokasyondaki 
yer istasyonları olacağı öngörülmektedir.

Amazon, Amerika Birleşik Devletlerinin 
telekomünikasyon sektörünü denetleyen kurum 
olan FCC’den onay almıştır, 578 uydu yörüngeye 
atıldığında servis verilmeye başlanabileceği 
belirtilmektedir. FCC onayı, benzer başka firmalar için 
de olduğu gibi, bahsi geçen 3236 uydunun yarısının 
Temmuz 2026’ya kadar yörüngeye gönderilmiş 
olmasını şart koşmaktadır.

OneWeb

OneWeb şirketinin ilgili projesi kapsamında, 650 
adet uydunun fırlatılması planlanmaktadır. OneWeb 
uydularının yerden 1.200 km yükseklikte bulunması 
planlanmaktadır. Bu projede kullanıcı terminali olarak 
kara, deniz ve hava araçları ve bağlantılı cihazların 
bulunduğu belirtilmektedir. Dünya genelinde bulunan 
ağ geçidi terminalleri aracılığıyla bulut servislerine 
ve internete bağlantı sağlanması planlanmaktadır. 
Ayrıca mimaride dünya üzerinde iki adet de 
operasyon merkezinin bulunduğu belirtilmektedir. 
OneWeb’in kullanım alanlarından biri olarak, hücresel 
arka bağlantı (cellular backhaul) da belirtilmiştir. 
OneWeb sisteminin kullandığı frekans bantları Ku ve 
Ka bantlarıdır. Ku bandı uydu ile kullanıcı terminali 
arasındaki (service link) iletişimde, Ka bandı ise uydu 
ile yer istasyonları (NTN gateway) arasındaki (feeder 
link) iletişimde kullanılacaktır. Burada kullanıcı 
terminali olarak belirtilen birim cep telefonu gibi 
değil, uç kullanıcıları bağlayacak Wi-Fi yönlendiricisi 
benzeri bir cihaz olarak (CPE) düşünülebilir.

İngiliz OneWeb firması, 2020 yılında iflas 
açıklamasına rağmen, Birleşik Krallık hükümeti ve bir 
Hint firması olan Bharti Global yatırımlarıyla tekrar 

faaliyetlerini başlatabilmiştir. Bu durum, karasal 
olmayan ağlara yönelik teknoloji geliştiren firmaların 
hem ulusal veri güvenliği hem de ticari açıdan 
önemlerini gösteren bir gelişme olmuştur.

Telesat

Telesat şirketinin yürüttüğü projede kullanılan 
frekans bandı Ka bandıdır. 2022 yılına kadar ±55 
derece enlemleri arasının kapsanması hedeflendiği 
için dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna 
erişim sağlanabileceği öne sürülmektedir. 
2023 yılında ise tüm dünya coğrafyasının 
kapsanacağı öngörülmektedir. Firma tarafından 
298 adet LEO uydusu planlandığı ancak bu 
sayının 1600’lere çıkarılması için izin başvurusu 
yapıldığı belirtilmektedir. Vodafone ile İngiltere’de 
2019’da ilk 5G LEO backhaul demosunun yapıldığı 
belirtilmektedir. Telesat firmasının, direkt olarak 
kullanıcılardan daha çok, işletmeler ve servis 
sağlayıcılar için arka bağlantı ve geniş bant hizmeti 
sağlamayı hedeflediği belirtilmektedir.

SpaceX

SpaceX firması, Starlink projesi ile toplamda 42.000 
uydu fırlatarak hizmet vermeyi planlamaktadır. 
Mevcut durumda, 1.735 adet uydu fırlatılmıştır. Bu 
projede hedef gecikme değerinin 20ms olduğu, 
10ms’e düşürülmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. 
Starlink projesinde kullanılan frekans bandı Ku 
bandıdır.

Starlink kullanıcı terminallerinin, tabak 
büyüklüğünde bir anten şeklinde olduğu 
görülmektedir. Bu antenin yanında, Wi-Fi yönlendirici 
de kullanıcılara temin edilmektedir. Bu sayede 
tekil kullanıcılar bu yönlendirici aracılığıyla şebeke 
bağlantısına erişebilmektedir.

Görüldüğü üzere, dünyada pek çok firma tarafından 
NTN üzerine çalışmalar yapılmakta, projeler 
hayata geçirilmektedir. Özellikle LEO uyduların 
kullanımıyla, geniş alanları kapsayarak erişim 
hizmeti götürülemeyen noktalara geniş bandın 
ulaştırılması son yıllarda önem verilen bir teknoloji 
olmuştur. Bu boyutuyla, NTN’in oyun değiştirici 
bir teknoloji olduğu yorumu yapılabilir. 3GPP 
de standardizasyon çalışmalarında 5G ile NTN 
bağlantısını, uygulama senaryolarını, NTN için erişim 
şebekesinde yapılması gerekecek değişiklikleri, 
kullanıcı ekipmanı özelliklerini tanımlama yönünde 
faaliyetler yürütmektedir. Bu açıdan da NTN ile 
ilgili çalışmaların giderek artacağı ve haberleşme 
sektöründe önemli bir yer alacağı öngörülebilir.
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Karayolu taşımacılığına olan talebin her geçen 
gün artması ve gün geçtikçe artan araç sayıları 
nedeniyle karayollarındaki trafik sıkışıklığı artmakta, 
trafik güvenliği azalmakta, çevreye salınan zararlı 
emisyon hacmi artmakta ve yakıt tüketimine bağlı 
olarak maliyet artışı yaşanmaktadır. Son yıllarda 
bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte otomotiv 
ve haberleşme alanlarında yaşanan teknolojik 
gelişmeler, bahsedilen ulaşım sorunlarına yeni 
çözümler sunmakta ve ulaşımın daha güvenli, verimli 
ve çevreci hale getirilmesini sağlamaktadır.

Araçtan Her Şeye Haberleşme (Vehicle to Everything 
Communication, V2X), araçların birbirleri ve altyapı 
veya ulaşım ekosistemindeki diğer bileşenler ile 
hücresel ağa bağımlı olmadan haberleşmesini 
sağlayarak ulaşım sorunlarına haberleşme 
alanındaki teknolojik gelişmeleri kullanarak yeni 
çözüm yöntemleri aramaktadır. 

Yeni nesil geniş bant teknolojileri, Nesnelerin 
İnterneti (Internet of Things, IoT) ve Cihazlar Arası 
haberleşme (Device to Device Communication, D2D) 
gibi teknolojilerde yaşanan gelişmeler ile birlikte V2X 
ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (Intelligent Transportation 
System, ITS) konusundaki çalışmalar ilerlemekte 
ve 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) 
standardizasyon çalışmalarında V2X çalışmalarına 
verilen önem artmaktadır. 

V2X, 3GPP çalışmalarında ilk olarak 4G için 
tanımlanmıştır (LTE-V2X). Bu çalışmalarda genel 
olarak ulaşım güvenliğini ve trafik verimliliğini 
artırmaya yönelik kullanım senaryoları üzerinde 
durulmuştur. 5G standardizasyon çalışmaları ile 
birlikte sürdürülen V2X çalışmalarında LTE-V2X 
için yapılan çalışmalar temel alınmaktadır. Ayrıca, 
ulaşım güvenliğini ve trafik verimliliğini artırma, 
ulaşımı daha çevreci hale getirme ve otonom 
sürüş seviyesini artırma gibi kullanım senaryoları 
daha zorlayıcı servis kalitesi hedefleri ile birlikte 
çalışılmaktadır (NR-V2X). 3GPP V2X çalışmalarındaki 
temel amaç, araçlar arasında ve araçlar ile altyapı 
veya ulaşım ekosistemindeki diğer bileşenler 
arasında düşük gecikmeli ve yüksek güvenirlikli bir 
haberleşme altyapısı sağlamaktır.

V2X Haberleşme Senaryoları

5G V2X haberleşmesi kapsamında araçların 
diğer araçlarla (Vehicle to Vehicle, V2V), karayolu 
altyapısıyla veya yol kenarı üniteleriyle (Vehicle to 
Infrastructure, V2I), yayalarla (Vehicle to Pedestrian, 
V2P) ve internet ağıyla (Vehicle to Network, V2N) 
iletişimini sağlayan haberleşme senaryoları 
desteklenmektedir. Şekil ile temsili olarak gösterilen 
bu senaryolara ait özellikler aşağıdaki gibi 
listelenebilir:

5G V2X ÇÖZÜMLERİ
Ali Serdar YAVUZ
Ege Orkun GAMGAM
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü
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• V2V ile V2X güvenlik uygulamalarına yönelik 
bilgiler, birbirinin haberleşme menzili içerisinde 
bulunan araçlar arasında paylaşılır. V2V için 
çoğunlukla periyodik olarak güncellenen bilgilerin 
havaya çıkarıldığı ve tüm komşu ünitelerin 
hedeflendiği mesajlaşma yapısı kullanılmaktadır.

• V2I ile karayolu güvenliğini, trafik verimliliğini 
ve enerji tasarrufunu artırmaya yönelik bilgiler 
araçlar ile karayolu altyapısı ve yol kenarı üniteleri 
arasında paylaşılır.

• V2P ile yayaların ve araçların güvenliğini artırmaya 
yönelik bilgiler araçlar ile paylaşılır.

• V2N ile trafik verimliliğinin ve yolcu konforunun 
artırılmasına ek olarak araç içi eğlence ve 
bilgilendirme sisteminin desteklenmesine yönelik 
bilgiler, araçlar ile internet ağı arasında paylaşılır.

V2X Kullanım Senaryoları

Potansiyel V2X kullanım senaryoları 3GPP, ETSI, 
5GCAR ve 5GAA gibi farklı organizasyonlar tarafından 
çalışılmaktadır. V2X kullanım senaryoları farklı 
organizasyonlar tarafından ele alınarak çalışılsa 
da temelde tüm organizasyonların önerdiği 
kullanım senaryoları benzerlik göstermektedir. V2X 
haberleşmesi ile sağlanması hedeflenen temel V2X 
kullanım senaryoları iki ana başlıkta özetlenebilir: 

1. Ulaşım Güvenliği: Ulaşımda yolcu güvenliğini 
artırmak, kazaları önlemek, kaza sırasında veya 
sonrasında yaşanan yaralanma ve ölümleri en aza 
indirmek için tanımlanan V2X kullanım senaryolarını 
içermektedir. Örnek olarak V2X ile sağlanması 
beklenen önden çarpışma uyarı sistemi, acil 
durum duruş uyarı sistemi, acil durum aracı uyarı 
sistemi, şerit değiştirme uyarı sistemi ve kooperatif 
uyarlanabilir seyir kontrol düzeni sistemi gibi 
mekanizmaların ulaşım güvenliğini artırmak için 
desteklenmesi beklenmektedir.

2. Trafik Verimliliği: Trafik yoğunluğunun giderek 
artması, trafikte geçirilen zamanın artması ile 
beraber iş gücü kaybına, trafik seyir güvenliğinin 
azalmasına, yakıt tüketiminden kaynaklı maliyet 
artışına ve zararlı gazların emisyon hacminde 
artışa sebep olmaktadır. V2X ile mevcut altyapı 
olanaklarından en verimli şekilde yararlanılarak trafik 
sıkışıklığının azaltılması ve trafikte geçirilen zamanın 
düşürülmesi hedeflenmektedir. Örnek olarak 
V2X ile sağlanması beklenen trafik sıkışıklığı bilgi 
sistemi, akıllı trafik yönlendirme sistemi ve trafik 
ışığı koordinasyonu ile kesintisiz trafik akışı sistemi 
gibi mekanizmaların trafik verimliliğini artırmak için 
desteklenmesi beklenmektedir.

5G çalışmaları ile birlikte V2X için daha zorlayıcı ve 
ileriye dönük kullanım senaryolarının desteklenmesi 
hedeflenmiştir. V2X kullanım senaryoları için 
tanımlanan sistem gereksinimleri tablo ile 
gösterilmiştir. V2X haberleşmesinin sonraki 
versiyonlarında desteklenmesi hedeflenen ileri V2X 
kullanım senaryoları dört ana başlıkta özetlenebilir: 
• Otonom Konvoy (Platooning): Bu kullanım 

senaryosu ile birbirine yakın konumda bulunan, 
aynı yönde hareket eden ve aynı konvoya üye olan 
araçların birbirleri ile koordineli şekilde ilerlemesi 
sağlanarak trafik verimliliğin ve yakıt tasarrufunun 
artırılması hedeflenir. 

• Uzaktan Sürüş (Remote Driving): Bu kullanım 
senaryosu ile V2X haberleşme altyapısı ve araç 
üzerinde bulunan sensörler kullanılarak araçların 
bir operatör tarafından uzaktan kontrol edilmesi 
hedeflenir. Bu kullanım senaryosu otonom 
araçların daha az sensör ve yazılım kullanılarak 
kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, 
araçların bir operatör yerine yapay zekâ ve bulut 
bilişim algoritmaları ile uzaktan kontrol edilmesi 
yoluyla araçlar arasındaki koordinasyonun ve trafik 
verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

• Genişletilmiş Sensörler (Extended Sensors): 
Araçlar üzerinde bulunan sensörlerden (kamera, 
RADAR, LiDAR ve GNSS gibi) toplanan işlenmiş 
veya işlenmemiş verilerin haberleşme menzili 
içerisinde bulunan diğer araçlar ile paylaşılarak 
araçlar arasındaki durumsal farkındalığın 
artırılmasının hedeflendiği kullanım senaryolarını 
içermektedir.

• İleri Sürüş (Advanced Driving): Aracın otonom 
sürüş seviyesini artırmaya yönelik kullanım 
senaryolarını içermektedir. Otomotiv Mühendisleri 
Topluluğu (Society of Automotive Engineers, 
SAE) tarafından 0 ile 5 arasında farklı otonom 
sürüş seviyeleri tanımlanmıştır. 0 seviyesi 
otonom olmayan araçları tanımlarken; 5 seviyesi 
tam otonom bir aracı tanımlamaktadır. Sürüş 
yardımları (uyarlanabilir hız sabitleyici veya şerit 
asistanı gibi) ve belirli koşullarda aracın sürücüsüz 
kontrol edilmesi gibi özellikler ile araçların otonom 
sürüş seviyesi artmaktadır. V2X ile araçların 
birbirleri ile paylaşması gereken bilgilerin dağıtımı 
için, ilgili otonom sürüş seviyesinin getirdiği kısıtlar 
göz önünde bulundurularak gerekli haberleşme 
altyapısının sağlanması hedeflenmektedir.
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Sonuç olarak, V2X çalışmaları ile başlangıçta daha çok ulaşım güvenliğini artıracak kullanım senaryoları 
üzerinde durulsa da ilerleyen V2X çalışmaları ile trafik verimliliğinin ve araçların otonom sürüş seviyelerinin 
artırılmasına yönelik kullanım senaryoları daha çok önem kazanmıştır.

3GPP V2X Çalışmaları

3GPP V2X çalışmaları Sürüm 14 ile başlamıştır. 
Bu çalışmalar ile araçların, merkezi bir kontrol 
elemanına veya hücresel ağa ihtiyaç duymadan 
dağıtık şekilde kendi aralarında ve diğer ağ 
elemanları ile haberleşmesi ve bu haberleşmenin 
V2X kullanım senaryolarını desteklemesi 
hedeflenmiştir. 3GPP V2X çalışmalarında daha 
önce D2D için tanımlanan 3GPP mekanizmaları 
temel alınmış olsa da V2X ağ senaryoları ve sistem 
gereksinimleri daha farklı olduğu için V2X çalışmaları 
3GPP tarafından ayrıca yürütülmektedir. Bu 
süreçte, ihtiyaca göre yeni ve güncel mekanizmalar 
tanımlanmaktadır. 

3GPP’de baz istasyonu ile kullanıcı ekipmanı 
arasında bulunan link için, şekil üzerinde gösterildiği 
biçimde, Uu arayüzü tanımlıdır. V2X için ise baz 
istasyonuna bağlı olmadan çalışılabilmesi amacıyla 
kullanıcı ekipmanları arasındaki link için de bir 
tanım yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, V2X 
için PC5 (Sidelink) arayüzü tanımlanmıştır. PC5 
arayüzü kullanılarak baz istasyonlarının kapsama 
alanı dışında kalan kullanıcı ekipmanları da dahil 
olmak üzere kullanıcı ekipmanları arasında doğrudan 
haberleşme yapılabilmektedir. PC5 arayüzü V2V, V2I 
ve V2P gibi haberleşme senaryoları için kullanılırken; 
V2N haberleşme senaryosu için Uu arayüzü 
kullanılmaktadır. PC5 arayüzünde V2X haberleşmesi 
için ayrılmış olan 5.9 GHz ITS bandı kullanılmaktadır 

Kullanım 
Senaryosu 
Grubu:

Maksimum 
Gecikme 
(ms)

Anlamlı 
Yük Boyutu 
(Bayt)

Güvenilirlik 
(%)

Veri Hızı 
(Mbps)

Minimum 
Haberleşme 
Menzili (m)

Otonom Konvoy 10 – 500 50 – 6000 90 – 99.99 50 – 65 80 – 350

Uzaktan Sürüş 5 – 99.999 Uplink: 25, 
Downlink: 1

–

Genişletilmiş 
Sensörler

3 – 100 1600 90 – 99.999 10 – 1000 50 – 1000

İleri Sürüş 3 – 100 300 – 12000 90 – 99.999 10 – 50 360 – 500
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ve araçlar arasındaki zaman senkronizasyonunu 
sağlamak için GNSS verilerinden yararlanılmaktadır. 
GNSS kullanılamadığı durumda senkronizasyon 
sinyalleri kullanılarak dağıtık çalışan bir yöntem de 
kullanılabilmektedir. 3GPP’de V2X haberleşmesi 
için PC5 arayüzünde kullanılacak olan kaynakların 
belirlenmesi merkezi olarak baz istasyonu 
üzerinden yapılabildiği gibi; dağıtık şekilde kullanıcı 
ekipmanları tarafından da yapılabilmektedir. Dağıtık 
kaynak ataması durumunda kanalın uzun dönem 
dinlenmesine bağlı olarak kullanılabilecek kaynaklar 
arasından uygun olan kaynaklar V2X haberleşmesi 
için kullanılmaktadır.

LTE-V2X çalışmalarının temel alındığı 3GPP 
V2X çalışmaları, 5G için NR-V2X adı altında 
sürdürülmektedir. Bu çalışmalar ile gelinen son 
noktada V2X için yapılan değişiklikler ve eklenen yeni 
mekanizmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• 3GPP’de V2X haberleşmesi ile maksimum 500 

km/saat göreceli hız desteklendiği (6 GHz için 
2700 Hz Doppler kayması) ve bu haberleşme 
esnasında yüksek frekans ofset değeri (0.3 ppm) 
öngörüldüğü için fiziksel seviye kestirimlerini 
iyileştirecek önlemler alınmıştır. 

• V2X haberleşmesinde çok düşük gecikme 
gerektiren kullanım senaryolarından dolayı 
çizelgeleme aralığının belirlenmesi, kaynak 
havuzunun belirlenmesi ve kaynakların atanması 
ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır. 

• V2X haberleşmesi için PC5 arayüzünde tekli 
gönderim, çoklu gönderim ve tüme gönderim 
paketlerinin desteklenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 
NR-V2X ile hem periyodik hem de olaya bağlı 
tetiklenebilen ve periyodik olmayan mesajlaşma 
yapısı desteklenmiştir. 

• LTE-V2X için tanımlanan aynı paketin her seferinde 
tekrar edilmesine dayalı koruma yerine NR-V2X 
ile hibrit onay (Hybrid Automatic Repeat Request, 
HARQ) mekanizması kullanılarak onay yapısı 
iyileştirilmiştir. 

V2X Çalışmalarının Geleceği ve ASELSAN Vizyonu

5G teknolojisinin gelişmesi ile birlikte günlük 
yaşamda bu teknolojinin etkisinin en çok 
hissedileceği sektörlerin başında otomotiv ve akıllı 
ulaşım sistemleri gelmektedir. 5G teknolojisi ile 
daha önceki hücresel haberleşme teknolojilerine 
göre yüksek mobilite ve bağlantı yoğunluğu altında 
daha düşük gecikme süresi, daha yüksek kapasite, 
hız ve güvenilirlik sunulmaktadır. 5G’nin sağladığı 
bu özelliklerin, çok düşük gecikme ve yüksek veri 
hızları gerektiren yeni nesil akıllı ulaşım sistemleri 
çalışmalarına ivme kazandıracağı düşünülmektedir.

V2X haberleşmesinde yaşanan teknolojik gelişmeler 
ile birlikte ulaşım sistemlerinin daha akıllı ve 
otonom olabilmesi, siber saldırılara karşı daha 
korunaksız duruma gelmesine yol açmıştır. Bu 
nedenle, araçlardan veya ulaşım ekosistemindeki 
diğer bileşenlerden alınan bilgiler güvenilir olmalı 
ve üst düzey bir gizlilik sağlanmalıdır. Bu durum, 
V2X haberleşmesinin yaygınlaşmasının beklendiği 
önümüzdeki dönemlerde V2X haberleşme 
güvenliği konusundaki çalışmaların daha çok önem 
kazanacağını göstermektedir.

Günümüzde insansız hava araçlarının (İHA) ve 
uyduların kullanıldığı haberleşme teknolojilerinin 
gelişmesi ile birlikte bu teknolojilerin V2X 
haberleşmesini iyileştirmek için kullanılabileceği 
düşünülmektedir. İHA’ların ve uyduların geniş 
kapsama alanına sahip olmaları, onların bir erişim 
noktası gibi kullanılmalarına olanak sağlamaktadır 
ve bu özellikleri sebebiyle V2X haberleşmesindeki 
ünitelere röleleme (relaying), ön bellek 
sağlama (caching) ve hesaplama gibi servisleri 
sağlayabilecekleri düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, ulaşım güvenliğini ve trafik verimliliğini 
artırmayı, ulaşım maliyetini ve çevreye verilen 
zararı azaltmayı hedefleyen servisler sunan 
V2X haberleşmesinin, haberleşme ve otomotiv 
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte 
önümüzdeki dönemde daha da gelişeceği ve 
yaygınlaşacağı öngörülmektedir. 

ASELSAN bünyesinde doğrudan V2X haberleşme 
servislerini sağlamaya yönelik özgün bir dalga 
şekli çözümü an itibarıyla olmasa da yüksek hızda 
hareket eden araçların desteklendiği, geniş bantta 
kısa menzil haberleşme olanağı sunan ve V2X 
haberleşme senaryolarında karşılaşılan benzer 
problemlere gelişmiş çözüm önerileri sunan dalga 
şekli çözümleri bulunmaktadır.  

ASELSAN gelecek nesil haberleşme çalışmaları 
yol haritasında önümüzdeki dönemde kapsamlı 
otonom sürü haberleşme (kara, hava ve deniz) 
çözümleri için esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir bir 
tasarsız dalga şekli tasarımı üzerinde çalışılması 
ve sürü haberleşme servislerini desteklemeye 
yönelik haberleşme katmanı tasarımlarının 
gerçekleştirilmesi yer almaktadır. V2X kullanım 
senaryolarının sürü haberleşme tekniğinin kullanım 
senaryoları ile benzerlik göstermesi sebebiyle sürü 
haberleşme dalga şekli tasarımında 3GPP 5G ve 
V2X çalışmalarındaki çıktılardan da faydalanılması 
hedeflenmektedir.
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5G’nin fark yaratması beklenen çok yüksek sayıda 
cihaz desteği ve düşük gecikme yeteneği mevcut 4G 
Mimarisi ile karşılanamaz durumdadır. 5G teknolojisi 
ile birlikte gerek radyo erişim ağlarında (RAN) 
gerek çekirdek şebeke mimarisinde geliştirmeler 
yapılmıştır. Ancak 5G ile ilgili çalışmalar devam 
ettikçe farklı gereksinimler doğmuştur. 

“Small cell” kavramı 5G ile ortaya çıkmış yeni bir 
kavram değildir. 4G LTE sistemlerinin gelişmesinden 
beri gündemde olan bir konudur, ama bu alandaki 
uygulamaların özellikle gelişen 5G teknolojisi ile 
daha da fazla yaygınlık kazanması beklenmektedir. 
Bu yöntemin “Small cell” olarak adlandırılmasının 
temel nedeni, hedeflenen kapsama alanının klasik 
“macrocell”lere göre çok daha küçük olmasıdır. (10 
m – 2 km) “Small cell”lerin en temel kullanım amacı 
ise hâlihazırda kurulmuş olan “macrocell”lerin hem 
açık hem de kapalı alanlarda artan kapsama veya 
kapasite ihtiyacını karşılayamamasıdır.

Small Cell Mimarisi

Small Cell Mimarileri klasik “macrocell” 
mimarisinden farklılıklar göstermektedir. Klasik 
“macrocell” baz istasyonlarında Temel Bant 
Birimleri anten direklerinin altındaki kontrol 
odalarında; radyo birimleri ise anten direklerinde yer 
almaktadır. Small Cell uygulamalarında ise macrocell 
uygulamalarına göre kapasite, kapsama ve çıkış 
gücü gibi gereksinimler düşük olduğu için Radyo ve 
Temel Bant Birimleri genellikle tek bir birim olarak 
da tasarlanabilmektedir. Klasik radyo birimlerinden 
daha hafif ve küçük olan bu birimler hem fiziksel 
yer hem de montaj kolaylığı avantajı sağlamaktadır. 
“Small cell” baz istasyonları iç mekanlarda duvar ve 
tavanlara kolaylıkla monte edilebilmektedir. Ayrıca 
ekstra bir yatırım ve altyapı gerektirmeden dış 
mekanlarda da bina duvarları, bacalar, elektrik veya 
lamba direkleri gibi yerlere montaj yapılabilmesi 
mümkündür. 

5G – SMALL CELL VE XHAUL
Turgut Barış TOKEL
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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Small Cell Türleri

Daha önce de bahsedildiği gibi “small cell” 
kurulumları hem iç mekânlarda hem de dış 
mekânlarda yapılabilmektedir. “Small cell”ler 
boyutlarına göre “femtocell”, “picocell” veya 
“microcell” olarak adlandırılmaktadır.  

1. “Femtocell”ler yüksek kapsama alanı ve kapasite 
gerektirmeyen ev ve apartman gibi iç mekânlarda 
kurulan “small cell”dir. Çıkış güçleri 100 miliwatt 
seviyelerinde, kapsama alanları en fazla 50 metre 
civarındadır. En fazla 15-16 kullanıcıya hizmet 
etmeleri hedeflenmektedir. 

2. “Picocell”ler daha yüksek kapasite ve kapsama 
alanı gerektiren ofis, hastane, okul, havaalanı 
ve alışveriş merkezi gibi iç mekânlarda 
kurulmaktadır. Çıkış güçleri (~250 miliwatt), 
kapsama alanları (~250 m) ve hizmet edebildikleri 
kullanıcı sayısı (~60) “Femtocell”lere göre çok 
daha yüksektir.

3. “Microcell”ler ise, “macro cell”lere göre düşük 
güçte çalışan baz istasyonlarının (~2-5 watt) 
cadde, otel, stadyum veya açık alışveriş 
alanları gibi dış mekânlarda kurulması ile 
oluşturulmaktadır. Kapsama alanları (~2.5 km) ve 
hizmet edebildikleri kullanıcı sayısı (~200) diğer 
“small cell”lere göre çok daha yüksektir.

Small Cell 5G Gelişmeleri

5G kapsamında kullanılması planlanan 26 GHz 
milimetre bandının (mmWave) “small cell” 
kurulumları için yaygın olarak kullanılabileceği 
öngörülmektedir. Bu frekansta sinyal yol kaybı 
fazla olduğu için bu bandın daha düşük kapsama 
alanı gerektiren, ama kapasite ihtiyacı yüksek 
olan “small cell” uygulamaları için kullanılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle 5G 
kapsamında geliştirilen Beamforming (Hüzme 
Oluşturma) özelliğinin, girişim problemini azaltarak 
sistem performansını önemli ölçüde artırabileceği 
değerlendirilmektedir. Bu frekanstaki kurulumlar 
hem iç hem de dış mekânlarda yapılabilecektir. 

4G kapsamında da gündemde olan IoT’nin (Internet 
of Things) gelişen 5G teknolojileri (Massive IoT) 
ile daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Bu 
alanda kullanılması planlanan sensörler için hız 
gereksiniminden ziyade düşük güçte çalışabilme 
imkânı daha önemlidir. Bu bağlamda düşük 
çıkış gücüne sahip “small cell”lerin IoT ağlarının 
kurulmasında da önemli bir yere sahip olacağı 
değerlendirilmektedir. 

5G kullanımı ile yaygınlaşacağı değerlendirilen; 
üniversite kampüsleri ve fabrikalar gibi müşteriye 
ve uygulamaya özel; kapasite, kalite ve güvenlik gibi 
özel gereksinimleri olan “özel ağlar”ın da (Private 
Networks) “small cell” altyapısı kullanılarak kurulması 
gerekebileceği öngörülmektedir. “Small Cell”lerin 
kullanımın yaygınlaşması ile hücresel ve Wi-Fi gibi 
farklı erişim teknolojilerinin birleştirilmesi öngören 
HetNET (Heterogenous Network) uygulamaları 
da yaygınlık kazanabilecektir. Son zamanlarda 
gündemde olan ağ dilimleme ve sanallaştırma gibi 
gelişmelerin de “Small Cell” alanındaki uygulamaları 
için araştırmalar hız kazanmıştır.

Macrocell Microcell
Picocell

Femtocell
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Small Cell İşletim Zorlukları

“Small Cell” kurulumları anlatılan avantajlarının 
yanında birtakım geliştirme zorluklarını beraberinde 
getirmektedir. Aynı frekans bandının tekrar 
kullanılması girişim problemi yaratacağı için 
“macrocell” ve “small cell” kurulumlarının çok 
dikkatli yapılması gerekmektedir. Eğer planlama 
efektif bir şekilde yapılmazsa artan el değiştirme 
(handover) ihtiyaçları da sistem performansını 
düşürebilmektedir. 

Ayrıca baz istasyonlarının monte edildikleri yerler 
itibarıyla çekirdek şebeke ile olan bağlantıları 
daha zor olabilmektedir. Standart kablolu iletişim 
için kullanılan fiber kablolarının pahalı olması ve 
standart kablosuz çözüm olan mikrodalga iletişim 
için gereken LOS (Line-of-Sight) bağlantının her 
zaman sağlanamaması çözülmesi gereken başka bir 
konudur. Bu noktada önerilen olası çözümlerden biri 
5G-xHaul geliştirmeleridir. 

5G - xHaul

5G şebekelerinde “fronthaul” (RU – DU arası), 
“backhaul” (CU – Çekirdek Şebeke arası) ve kurulum 
senaryosuna bağlı olarak “midhaul” (DU – CU arası) 
bağlantıları birbirinden bağımsız olarak halihazırda 
kullanılmaktadır. Bu bağlantılar, farklı hız ve 
gecikme gereksinimlerine sahip bir altyapıya ihtiyaç 
duyabilmektedir. 

xHaul, bu bağlantıların ortak bir bağlantı düzlemi 
üzerinde entegre edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu 
bağlantı yüksek hızlı optik hatlar ile yapılabileceği 
gibi coğrafyanın el vermediği durumlarda yüksek 
hızlı kablosuz hatlar ile yapılabilecektir. Hatta pek 
çok uygulamada kablolu ve kablosuz bağlantıların 
da birlikte kullanılmasının gerekebileceği 
öngörülmektedir. Bu yöntem ile radyo birimleri, 
“small cell”ler, “macrocell”ler, çekirdek şebekeler ve 
operatör bilgi merkezleri arasında geniş kapsamlı bir 
ağ bağlantısı kurulabilmesi planlanmaktadır.

xHaul henüz araştırma aşamasında olan ve 
temel olarak 5G için öngörülen bir yöntem olarak 
değerlendirilse de özellikle NSA (Non-Stand Alone) 
kurulumlarda mevcut 4G altyapısının da bu yapıya 
entegre edilmesi gerekebileceğine dair görüşler vardır.

Bu mimarinin mevcut 5G kurulumlarına pek çok 
avantaj getireceği değerlendirilmektedir. “Backhaul”, 
“midhaul” ve “fronthaul” bağlantılarının dinamik 
ve optimize edilmiş bir şekilde kullanılabilmesi 
sistem verimliliğini ve kapasitesini önemli ölçüde 

artıracaktır. Tek bir standartlaşmış protokol 
kullanılabilecek olması ile birlikte çalışılabilirdik 
olanakları da artacaktır. Böylece, ağ dilimleme 
ve sanallaştırma geliştirmelerine için de bir 
altyapı oluşturabileceği değerlendirilmektedir. 
Son olarak tek ve ortak bir altyapı kullanım 
olanağının operatörlerin ağ işletim masraflarını da 
düşürebileceği öngörülmektedir.

Bu alandaki gelişmeler pek çok zorluk da 
taşımaktadır. xHaul altyapısı için yüksek kapasiteli 
ve düşük gecikmeli alıcı vericiler kullanılması 
gerekeceği öngörülmektedir. Ayrıca kablolu 
bağlantıların kullanılması durumunda, fiber ve 
yüksek kapasiteli anahtarlara ihtiyaç duyulacaktır. 
Dolayısıyla mevcut altyapılarda geliştirmeler 
yapılması zorunlu hale gelebilecektir. Kablosuz 
bağlantılar için ise mmWave gibi yüksek kapasiteli 
frekans bantlarının kullanılmasının gerekebileceği 
öngörülmektedir. Bu kablosuz bağlantıların 
güvenliğinin sağlanması da çözülmesi gereken 
önemli bir sorun olarak kabul edilmiştir. Standart bir 
“small cell” kullanım senaryosu olmadığı için mimari 
yapının ve gereksinimlerin de farklı uygulamalar 
ve müşteriler için değişebileceği öngörülmektedir. 
Ancak bu yapının operatörler tarafından ortak 
olarak nasıl kullanılabileceğinin de belirlenmesi 
gerekmektedir. Son olarak, farklı standartlarda 
geçen uçtan uça gecikme ve senkronizasyon gibi 
gereksinimlerin de sağlanması gerekmektedir. 

Özetle “macrocell” çözümlerinin gelişen teknoloji 
ile artan kapasite veya kapsama gereksinimlerini 
sağlayamaması, “small cell” kurulum gereksinimini 
kaçınılmaz olarak artıracaktır. Ayrıca 5G ile gelişen 
IoT ve Özel Ağ Uygulamalarının yaygınlaşacağı 
öngörüsü de “small cell” kurulumlarına olan ihtiyacı 
artıracaktır.

Mevcut çekirdek şebeke altyapısının büyük 
oranda kullanılabilecek olması, montaj kolaylığı, 
güç gereksiniminin fazla olmamasının işletim 
masrafını düşürmesi ve aynı frekans bandının 
tekrarlanarak kullanılabilmesi gibi özellikler “small 
cell” kurulumlarının telekom operatörleri açısından 
ciddi anlamda çekici hale gelmesini sağlamaktadır. 
Özellikle mmWave temelli 5G kurulumları başladığı 
zaman “small cell” kullanılmasının kaçınılmaz 
olacağı değerlendirilmektedir.  

Önerilen 5G-xHaul yönteminin, kendi içindeki 
zorluklarının çözülmesi ve pratikte kullanılabilecek 
şekilde gelişmesi ile şebeke bağlantı sorunun 
çözüleceği ve “small cell”lerin çok daha hızlı bir 
şekilde gelişeceği kabul edilmektedir.
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5G şebekesinin güvenliği gerek sağlanan servislerin 
artması gerekse de hizmet verdiği kullanıcı 
sayısındaki artışın etkisiyle, önceki nesil mobil iletişim 
sistemlerine (LTE, 3G, 2G) göre yüksek risk altındadır. 
Nesnelerin interneti teknolojisinin desteklendiği 5G 
mobil şebekesine binlerce nesnenin bağlanacağı ve 
5G mobil şebekesinin sağlayacağı yüksek kapsama 
sayesinde geniş bant internet kullanıcı sayısının 
artacağı öngörülmektedir. Bunların yanı sıra yeni 
oluşan katma değerli servisler (sanal/artırılmış 
gerçeklik, otonom araçlar, kritik gerçek zamanlı 
iletişim vb.) ile 5G şebekesi aynı anda birçok farklı 
tipte kullanıcıya hizmet verecek bir yapıda olacaktır. 

Yeni nesil 5G şebekelerinin sağlıklı çalışması ve 
şebeke üzerinden kesintisiz şekilde haberleşme 
sağlanabilmesi için ağ güvenliği konularında 
önlemler alınmalıdır. Ağ güvenliğinin yeterli 
düzeyde sağlanamadığı durumlarda, kullanıcılar 
için güvenlik tehditleri oluşabileceği gibi, 
aynı zamanda etkin siber saldırılar, 5G 
şebekesinin bir kısmının veya tamamının hizmet 
veremeyecek hale gelmesine neden olacaktır. 
Siber saldırılar sonrası karşılaşılacak sonuçlar 
ise kullanıcı bazında oluşabilecek maddi/
zaman kayıpları, müşteri deneyiminin olumsuz 
etkilenmesi, 5G servis sağlayıcılarının finansal/
itibar kayıpları ve insan hayatını etkileyebilecek 
kritik durumlar olarak belirtilebilir. 5G mobil 
şebeke elemanlarına yönelik saldırı türleri 
titizlikle incelenmeli, olası riskler ve zafiyet 
noktaları belirlenmelidir. İnceleme ve tespitin 
ardından gerçekleştirilecek olan önleyici 
faaliyetler ile şebekenin ve kullanıcıların 
güvenliği garanti altına alınmalıdır. 

Cihaz Kaynaklı Tehditler
◊ Bot Yazılımlar
◊ DDoS
◊ Ortadaki Adam Saldırıları
◊ Cihaz Yazılımı Korsanlığı
◊ Kurcalama Saldırıları
◊ Zararlı Yazılımlar
◊ Sensör Duyarlılığının Bozulması

İletişim Ortamı Kaynaklı Tehditleri
◊ Yayını Karıştırma
◊ Ortadaki Adam Saldırıları
◊ Gizli Dinleme Saldırıları

NESNELERİN  
İNTERNETİ

5G CİHAZLARI

AKILLI ŞEHİR
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5G cihaz üreticilerinin 3GPP tarafından oluşturulmuş 
güvenlik standartlarına uygun cihazlar üretmesi 
ve cihazlar geliştirilirken bu yönergelere eksiksiz 
bağlı kalmaları standardizasyon ve cihazların 
yaygın kullanılabilirliği açısından önemlidir. Servis 
sağlayıcıların da 3GPP, GSMA, NGNM, ITU-T gibi 
kuruluşlar tarafından tavsiye edilen güvenli ağ tasarımı 
ilkelerine ve bu kuruluşlar tarafından paylaşılan 
tecrübelere uyumluluk sağlamaları gerekmektedir. 
Servis sağlayıcı tarafında çalışan ağ operatörlerinin 
ise doğru ve eksiksiz yapılandırma işlemlerini 
gerçekleştirmeleri gerekir. 5G güvenliği söz konusu 
olduğunda, ancak birbirini tamamlayan bu parçaların 
tamamının eksiksiz olarak yerine getirilmesi sayesinde 
güvenli bir şebekeden söz edilebilir.

5G Güvenlik Riskleri

Güvenlik tehditleri, 5G ağlarının farklı noktalarında 
oluşabilir. Saldırıların, doğrudan akıllı telefonlara, diğer 
kullanıcı ekipmanlarına (sensörler, nesneler, otonom 
araçlar, vb.), radyo erişimi üzerinden baz istasyonlarına 
ve çekirdek şebekeye yapılabileceği görülmektedir. 
5G ağı üzerinden internet kullanılan uygulamalardan 
faydalanılarak, akıllı telefonlara ve kullanıcı cihazlarına 
siber saldırılar yapılabileceği de unutulmamalıdır.

Cihazlara yönelik tehditler, kullanıcı cihazlarının 
zararlı yazılımlar ile ele geçirilmesine veya 
cihazların hizmet veremeyecek hale getirilmesine 
yöneliktir. Saldırı kapsamı, ele geçirilen cihaza sahip 
kullanıcıya zarar vermeye yöneliktir. Radyo erişim 
ağına yönelik saldırılar ise ortadaki adam saldırıları 
kaynaklıdır. Kullanıcı ile 5G baz istasyonu arasına 
giren saldırgan oturumları izleyebilir veya kablosuz 
yayını karıştırabilir. 5G ağ mimarisinin önemli bir 
bileşeni olan uç ağlar da siber saldırılara maruz 
kalabilir. Saldırganın uçta veri işleme ve uç ağdan 
veri sunma hizmetlerinin karıştırılmasına yöneliktir. 
Uç ağ ile çekirdek ağ arasındaki taşıyıcı şebeke, 
özellikle dağıtık servis kesintisi saldırılarına (DDoS 
- Distributed Denial of Service) maruz kalabilir. Bu 
saldırının kapsamı ağın tamamıma veya önemli bir 
kısmına yöneliktir. Saldırı aynı anda onlarca kullanıcı, 
baz istasyonu ve uç ağ cihazına etki edebilmektedir. 
5G çekirdek şebekesindeki fonksiyonlar (AUSF 
[Authentication Server Function], UDM [Unified 
Data Management], AMF [Access and Mobility 
Management Function], vb.) daha önceki nesil mobil 
şebekelerden farklı olarak sanallaştırma teknikleri 
kullanılarak yazılımsal olarak ve birbirinden bağımsız 
olarak oluşturulmaktadır. 5G çekirdek şebekesinin 
bu yapısı, mevcuttaki sanallaştırma yöntemlerine 

Uç Bilişim Tehditleri
◊ MEC Sunucu Zafiyetleri
◊ Önişlemci Düğümlere Saldırılar
◊ Kimlik Doğrulama Sorunları
◊ Yan Kanal Saldırıları
◊ Düzgün Olmayan Erişim Denetimi

5 Çekirdek Ağ Tehditleri
◊ Yazılımsal Sorunlar
◊ Uygulama Programlama 

Arayüzü Zafiyetleri
◊ Ağ Dilimleme Sorunları
◊ DoS ve DDoS Saldırıları
◊ Düzgün Olmayan Erişim 

Denetimi
◊ Ağ Sanallaştırma 

Sorunları

Ana Taşıyıcı Ağ 
Tehditleri
◊ DDoS Saldırıları
◊ Kontrol ve Kullanıcı 

Düzlemlerinin 
Trafiğinin 
Yakalanması

◊ MEC Ana Taşıyıcı 
Ağ Trafiğinin 
Yakalanması

◊ Ağ Akışına Müdahale 
Saldırıları

Dış Ağlardan Gelen 
Tehditler
◊ Uygulama Sunucusu 

Zafiyetleri
◊ Bulut Hizmetleri 

Zafiyetleri
◊ Bot Yazılımlar veya 

diğer IP Tabanlı 
Saldırılar

◊ Uygulama Zafiyetleri
◊ Uygulama 

Programlama Arayüzü 
Zafiyetleri

◊ Dolaşım Ortaklığı 
Zafiyetleri

İNTERNET  
VE  

DİĞER AĞLAR

RADYO  
ERİŞİM  
AĞI

UÇ AĞ

MEC SERVER

ICN
FIB

ICN
FIB

CACHE

CACHE

MEC SERVER

AUSF

UDM

AMF

NSSF

SMF

NRF

PCF

NEF

5G ÇEKİRDEK AĞ
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yönelik tüm saldırıların aynı zamanda çekirdek 5G 
şebekeye de uygulanabilir olmasına yol açmaktadır. 
Dış ağlardan gelen tehditler ise şebeke elemanlarını 
ele geçirmeye yönelik olabilir. Başka bir dış ağ 
saldırısı ise kullanıcıların hizmet aldıkları bulut 
servislerinin ele geçirilmesi ile oluşabilir. Bu saldırılar 
kullanıcıların kullandıkları uygulama düzeyindedir.

Siber saldırıların engellenmesi ve kullanıcıların 
güvenliğinin sağlanması için 3GPP’nin SA3 çalışma 
grubu tarafından şebeke güvenlik mimarisi 
oluşturmuştur. Yazımızın devamında bu şebeke 
güvenlik mimarisinden ve mimarinin faydalarından 
bahsedeceğiz.

5G’de Güvenlik Konseptleri

5G’de Temel Güvenlik Modeli

Otoriteler tarafından 5G ağlarında bilgi güvenliğinin 
genel prensipleri olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik 
konseptlerinin yanı sıra merkezi güvenlik politikası 
ve gözlemlenebilirlik prensipleri ile güvenlik modeli 
geliştirilmiştir. Bu bölümde şebeke mimarisinin söz 
konusu prensipleri nasıl kapsadığından bahsedeceğiz. 

Gizlilik: 5G güvenlik modelinde veri gizliliği temel 
güvenlik gereksinimlerinden biridir. Bir 5G ağında, 
birçok cihaz çalışmakta ve cihazlar kullanıcılara 
ait hassas verileri birçok paydaşa iletmektedir. Bu 
nedenle, veri gizliliği, verileri yetkisiz ifşalardan 
korur ve yalnızca yetkili kullanıcıların veri içeriğini 
okumasını sağlar. İletilen verinin ifşa olmasının 
önüne geçilmesi ve yetkisiz kullanıcılardan gelen 
saldırıların engellenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 
standartlarda yer alan veri şifreleme algoritmaları 
ile 5G’de veri gizliliği gerçekleştirilebilir. Ses, veri 
ve multimedya uygulamalarının güvenliği için 
5G’de özgün bir anahtar oluşturma ve dağıtma 
mekanizması geliştirilmiştir. 

Bütünlük: Bütünlük için alınacak önlemler, dışarıdan 
cihazlara veya görüşmelere sızılarak oluşabilecek 
olan veri kayıplarını, müdahalelerini ve bozulmalarını 
önlemek içindir. Baz istasyonu ile kullanıcılar 
arasındaki veri trafiğinin bütünlüğü korunmalıdır. 5G 
baz istasyonları ve kullanıcılar arasındaki kablosuz 
iletişim sırasında PDCP (Packet Data Convergence 
Protocol) kullanılması sayesinde bütünlük 
sağlanabilmektedir. Kablosuz kısımda alınan 
önlemler LTE (Long Term Evolution) ile benzerdir. 
5G şebekesi LTE’den farklı olarak çekirdek şebeke 
ile baz istasyonu arasındaki kullanıcı düzleminde 
de bütünlük korumasını sunar. Bunu NIA (NAS 
Integrity Algorithm) algoritmaları ile sağlar. NIA 

sayesinde özellikle küçük veri iletimi sağlayan kısıtlı 
nesneler için bütünlük önlemleri sağlanmış olur. 
Kullanıcılar şebekeye bağlandıktan sonra kullandıkları 
uygulamalar sayesinde doğrudan çekirdek şebeke ile 
iletişime geçerler. Bu aşamada, 5G kimlik doğrulama 
mekanizması olan 5G-AKA’nın (Authentication and 
Key Agreement), bütünlük korumalı sinyalizasyon 
yöntemi, çekirdek şebeke ile kullanıcı arasındaki 
iletişim sırasında yetkisiz bir tarafın mevcut bilgileri 
değiştirmesini engeller.

Erişilebilirlik: Kullanıcılar açısından erişilebilirlik 
hizmet aldıkları bulut servislerine istedikleri 
zaman ve kesintisiz ulaşabilir olmaları anlamına 
gelmektedir. Erişilebilirlik hizmet sağlayıcının itibarını 
etkilediği için yasal kullanıcılar tarafından ihtiyaç 
duyulan önemli bir güvenlik unsurudur. Sistemin 
DoS (Denial of Service) ataklarına dayanıklılık ve 
süreklilik sağlayan bir ağ hizmeti sağlaması ancak 
erişilebilirliğin sağlanması ile oluşturulabilir.

Merkezi Güvenlik Politikası: 5G ağları ağ 
fonksiyonlarının sanallaştırılması (NFV-Network 
Function Virtualization) ve yazılımsal tanımlı ağ 
(SDN - Software Defined Network) gibi teknolojilere 
daha yatkın bir şekilde entegre olabildiği için güvenlik 
yöntemleri, mevcut LTE güvenlik mimarilerine 
göre daha farklı uygulanır. Bu yeni inovasyonları 
desteklemek için merkezi güvenlik politika 
yönetimleri kullanıcıların servislere ve kaynaklara 
erişimini sağlar. Örneğin, bir servis kesintisi saldırısı 
ağ performansını doğrudan düşürebilir. Bu duruma 
karşı, bulut tabanlı olan ve NFV üzerinden çalışan 
servis kesinti saldırı önleyici sistemler, çekirdek 
şebekeye çok kolay entegre edilerek, ölçeklenebilir 
ve saldırılar önlenebilir. Yazılım tabanlı olarak bulutta 
çalışan NFV sistemlerine ait atak yüzeylerinin 
azaltılması da güvenlik açısından önemli bir konudur. 
Yazılımların kod açıklıklarının bulunmaması ve 
çalıştırıldıkları sanallaştırma ortamlarının güvenli 
olması dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Kullanıcılar açısından erişilebilirlik hizmet aldıkları 
bulut servislerine istedikleri zaman ve kesintisiz 
ulaşabilir olmaları anlamına gelmektedir. Servis 
sağlayıcılar tarafından servis olarak yazılım (SaaS - 
Software as a Service) kavramı ile bulut uygulamaları 
güvenli şekilde sağlanabilir. Bir başka üzerinde 
durulması gereken konu ise, gerekli gizliliğin 
sağlandığına emin olmak için şebeke sürekli olarak 
gözlenebilir olmalıdır. Uygulama, sinyalizasyon ve veri 
düzlemleri dâhil olmak üzere ağın tüm katmanlarının 
gözlenmesi için açık uygulama programlama 
arayüzleri (API-Application Programming Interface) 
ile birlikte kullanılabilir ve böylece tutarlı güvenlik 
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politikaları oluşturulabilir. Ayrıca, şebekedeki gözlem 
yeteneğinin artırılması ile virüslü cihazları tespit ve 
izole etmek, tehdit önlemede fayda sağlayacaktır.

Gözlemlenebilirlik: Mobil şebekelerde uçtan 
uca farkındalığın kontrol düzlemine taşınması 
gözlemlenebilirlik ile sağlanabilmektedir. Bu 
şekilde temel ağ işlemleri güvenli bir ortamda 
gerçekleştirilebilir. 5G ağlarında gözlemlenebilirlik 
konsepti, uygulama, sinyalleşme ve veri 
katmanlarında uçtan uca güvenlik sağlanarak 
uygulanmalıdır. 5G operatörleri tarafından 
kurgulanmış bu güvenlik yapısı entegre güvenlik 
yönetim sistemleri ile izlenebilir, incelenebilir ve ağın 
tüm katmanlarında kontrol edilebilir olmalıdır. Ağın 
tüm katmanlarının gözlenmesi için açık uygulama 
programlama arayüzleri (API) kullanılabilir ve böylece 
tutarlı güvenlik politikaları oluşturulabilir. 5G ağları 
gözlemlenebilirliği sağlayacak uygunlukta hem 
donanımlarında hem de yazılımlarında güvenlik 
politikaları barındırabilir. Ağ ve güvenlik politikaları 
açısından gelişmiş gözlemlenebilirlik özelliği, 5G’nin 
yeni teknolojilerine uygun güvenlik mekanizmaları 
sağlayabilecektir. Bu kapsamda gözlemlenebilirlik 
yeteneği ile tehditlerden korunma veya tehditlere 

maruz kalan kısımları izole etme yöntemleri 
uygulanabilecektir. Ayrıca, şebekedeki gözlem 
yeteneğinin artırılması ile virüslü cihazların tespit 
ve izole edilmesi yoluyla tehdit önlemede fayda 
sağlanabilecektir.

Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama herhangi bir haberleşme 
sisteminde çok önemli bir güvenlik önlemidir. 
Sistemde bulunan kullanıcıların doğrulanması esas 
alınmalı, yetki, erişim, kullanım gibi tüm hizmetlerin 
bu aşamadan sonra devreye girmesi gerekmektedir. 

5G haberleşme sistemleri için temel ve ikincil 
safhalardan oluşan bir kimlik doğrulama yöntemi 
geliştirilmiştir. İlk safhada cihaz-ağ arasında 
karşılıklı kimlik doğrulama gerçekleştirilir. 
Kullanıcıların şebekeye bağlanması sırasında 
kullanılan NAS (Non - access Stratum) katmanı 
ile LTE yapısına benzer şekilde kimlik doğrulama 
işlemleri gerçekleştirilmektedir. NAS katmanı 
kullanıcı ile baz istasyonu arasındaki kimlik 
doğrulamayı gerçekleştirir. Kullanıcının baz 
istasyonuna bağlanmasının ardından, 5G kimlik 
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doğrulama mekanizması olan 5G-AKA ile kullanıcı 
kimlikleri çekirdek şebeke tarafından doğrulanır. Bu 
aşamalardan sonra baz istasyonuna bağlanmış olan 
kullanıcının şebeke içerisinde dolaşımı sırasında 
farklı baz istasyonlarına bağlanması gerekirse kimlik 
doğrulama işleminin tekrar edilmesi gerekir. Bu 
durum iletişim kesilmesine sebep olacaktır. İletişimin 
kesintisiz olmasını sağlamak amacı ile 5G güvenlik 
mimarisinde dolaşım güvenlik fonksiyonu (SEAF - 
Security Anchor Function) uygulanmaktadır.

5G mobil şebekesine bağlanan kullanıcının öncelikle 
kendisini doğrulaması gerekmektedir. Doğrulama 
işleminin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcı 5G 
çekirdek şebekesinde bulunan Doğrulama ve 
Kullanıcı Güvenliği Fonksiyonu (AUSF) ile iletişime 
geçer. Kendini doğrulayan kullanıcı artık 5G şebekesi 
içerisindedir. Ancak bekleneceği üzere bu kullanıcı 
şebeke içerisinde sabit olmayacak ve dolaşımda 
bulunacaktır. Kullanıcı dolaşım gerçekleştirdikçe 
farklı baz istasyonlarına bağlanacaktır. Bu durumda 
daha önceden gerçekleştirilmiş olan doğrulama 
işlemlerinin tamamının tekrar edilmesi gerekecektir 
ki bu durumda kullanıcı doğrulanana kadar iletişim 
sağlanamayacaktır. Ayrıca aynı kullanıcı için tekrar 
eden doğrulama mesajlaşmaları da yoğunluk teşkil 
edecektir. 

5G güvenli şebekesi mimarisinde işte bu belirttiğimiz 
tekrar işlemlerinden kaçınmak için SEAF dolaşım 
güvenlik fonksiyonu oluşturulmuştur. Kullanıcı 
dolaşımda bulundukça kendisini tanımlayan ve 
kendisine ait ayırt edici olan bilgiyi şifreli olarak 
SEAF’a iletir. SEAF bu şifreli gelen bilgi içerisinden 
kullanıcıya ait tanımlayıcıyı çıkarır. Sonra bu 
tanımlayıcının, AUSF’e sorularak gerçekten o 
kullanıcıya ait olup olmadığı doğrulanır. Temel olarak, 
tüm adımlarıyla bir doğrulama işlemi tamamen 
yapılmamakta sadece kullanıcı tanımlayıcısı 
onaylanmaktadır. Bu işleme gerçek hayattan bir 
örnek vermek gerekirse, bir iş yeri kampüsüne 
girerken ana güvenlikte kayıt işlemi yaptırılır. Daha 
sonra kampüs içerisinde bir binaya girildiğinde ise 
ana güvenlikten alınan kimlik kartı gösterilir. Kampüs 
içerisinde başka bir binaya gidilmek istendiğinde, 
bina girişinde kimliğinizi göstermeniz yeterlidir. 
Tekrar ana güvenliğe giderek girişi yapmanıza gerek 
olmamaktadır.

Erişim Denetimi

Erişim kontrolünün temel amacı, ağa erişim 
yetkisi olanların belirlenmesi ve yetkilerinin 
sınırlandırılmasıdır. Erişim kontrolü güvenli bir ağ 
ortamı sağlamak için ağ sağlayıcıları tarafından 

kontrol edilir. Oluşturulan mekanizma ile ağa sadece 
kendini doğrulayan ve ağ sağlayıcı tarafından 
güvenilir olarak işaretlenen kullanıcılar bağlanabilir. 
Yetki kısıtlamaları gerçek sistemler üzerinde 
politikalar uygulanarak gerçekleştirilir. Erişim 
kontrolü açısından güncel yöntem ağın merkezi 
yapıdan dağıtık bir yapıya geçmesi yönündedir. Bu 
5G şebekeleri için uç ağlar kurularak ve çekirdek 
şebekenin dağıtık bir yapı ile oluşturulması ile 
gerçekleştirilir. Dağıtık yapı sayesinde ağı izleyen 
bir saldırgan, başarılı olsa bile ağın sadece belirli 
kısmına erişebilecektir. 5G mobil şebekesinin 
merkezi olmayan dağıtık yapısı, saldırganların 
başarılı olma durumlarına karşı riskin dağıtılmasını 
sağlayabilmektedir. 

Kullanıcıların ağa erişimleri sırasındaki önemli bir 
konu da sadece kullanıcılara ait kimlik olan SIM 
(Subscriber Identity/Identification Module) kart 
üzerindeki IMSI’nin (International Mobile Subscriber 
Identity) ele geçirilebilir olmasıdır. IMSI kimliğini 
ele geçirmek için şebekede sahte baz istasyonları 
yerleştirilerek saldırılar yapılmaktadır. Bu durumda 
kimliği ele geçirilmiş olan kullanıcı mobil şebeke 
içerisinde saldırganlar tarafından izlenebilecektir. 
Bu durumu önlemek için SIM kartlar içerisinde 
sanal IMSI kimliklerinin oluşturulması yöntemine 
başvurulabilir. 

Bir başka erişim kontrolü konusu ise nesnelerin 
interneti cihazlarının erişimi ile alakalıdır. Nesnelerin 
interneti cihazlarına yönelik daha az karmaşık 
olan sertifika oluşturma ve dağıtma sistemlerine 
yönelik çözümler kullanılmaktadır. Alternatif olarak, 
biyometrik yöntemler kullanılarak cihazların tek tek 
aktif edilmesi çözüm sağlayabilir ancak bu durum 
onlarca cihazın aynı anda aktif edileceği senaryolar 
için yetersiz olarak değerlendirilmektedir.

Haberleşme Güvenliği 

5G haberleşmesi yüksek bant genişliği, düşük 
gecikme ve geniş kapsama alanı gibi imkânları 
sunmayı hedeflemektedir. Bu özellikleri taşıyan 
bir haberleşme altyapısı, mimari yapıdaki 
değişiklikler ve yeni teknolojilerin entegrasyonu 
ile birlikte güncellenebilir bir yapıda olmalıdır. Bu 
yaklaşımın sonucu olarak esnek ve değişken bir 
haberleşme altyapısı 5G mobil ağları için güvenlik 
sorunlarına yol açmaktadır. Katmanlı ağ mimarisi 
nedeniyle 5G haberleşmesine yönelik saldırılar 
kullanıcı, erişim ağları veya merkez ağ üzerinden 
gerçekleşebilmektedir. Bunun yanı sıra 2G/3G/4G 
mobil sistemlerine yönelik tehdit ve saldırıların 
bazıları 5G sistemleri için de geçerlidir. 
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5G merkez ağ trafiği, kontrol trafiği ve kullanıcı veri 
trafiği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu trafiklerin 
her biri farklı güvenlik tehditleriyle karşı karşıyadır. 
Kontrol trafiği için başlıca güvenlik sorunu IP 
seviyesindeki güvenlik eksiklikleri kaynaklıdır. Mevcut 
SDN tabanlı 5G merkez ağları için kontrol trafiğinin 
güvenli haberleşmesi daha yüksek katmanlarda 
TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure 
Sockets Layer) gibi protokollerin kullanılmasıyla 
sağlanmaktadır. Sahte IP kullanılması, iletilen 
mesajı değiştirme saldırıları, gizli dinleme saldırıları, 
TCP SYN DoS saldırıları gibi IP seviyesine yönelik 
güvenlik zafiyetleri söz konusu olduğunda daha 
yüksek katmanlarda güvenlik önlemi alınmasının 
yanında IP katmanı için de IPSec tabanlı güvenlik 
mekanizmaları etkin bir biçimde kullanılmalıdır. 

Mobil ağlar gibi geniş ölçekli SDN ağları için farklı 
ağ katmanlarını kontrol etmek amacıyla birden 
çok denetleyici kullanılmaktadır. SDN doğu/batı-
sınır ara yüzü birden çok denetleyici arasındaki 
iletişimi (Inter-Controller Communication - ICC) 
sağlamakta kullanılır. ICC mekanizması; güvenlik 
politikası senkronizasyonu, mobilite yönetimi, 
trafik yönetimi ve ağ izleme gibi ağ fonksiyonlarının 
gerçekleşmesi için gereken denetleme bilgisini 
paylaşmada kullanılır. ICC kanallarının güvenliği bu 
ağ fonksiyonlarının düzgün işleyebilmesi açısından 
kritiktir. Merkez ICC kanalında meydana gelen bir 
güvenlik zafiyeti ağın kalanında ne olduğundan 
bağımsız tüm sistemi etkilemeye yetecektir. Mevcut 
SDN sistemlerindeki ICC kanalları DDoS, tekrarlama, 
IP port tarama, DNS (Domain Name Server) ele 
geçirme gibi IP ve Web tabanlı saldırılara karşı 
dayanıksızdır. Buna ek olarak ICC kanalları, teknik 
arızalar ve insan hataları gibi fiziksel tehditlere karşı 
da korunmalıdır. 

5G haberleşmesi için güvenlik mimarisi ele alınırken, 
var olan teknolojiler düşünülerek uyarlanabilir 
çözümler üretmek daha esnek ve dayanıklı bir 
mimariye sahip olunmasını sağlayacaktır. 4G 
ağları için mevcut güvenlik çözümleri farklı ürün 
sağlayıcıları tarafından oluşturulmuş ve ilgili ürün 
sağlayıcı tarafından tescillenmiş çözümlerdir. Bu 
durum bu ürünler kullanılarak oluşturulabilecek 
karıştır-eşleştir veya kombine çözümleri oldukça 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, var olan sistemlerde 
değişiklik yaparak esnek bir 5G ağ mimarisi çözümü 
ile gerçek zamanlı olarak saldırıları engellemek 
imkânsızdır. 

5G’de haberleşme güvenliğinin tamamlayıcısı olarak 
fiziksel katmanda alınacak güvenlik önlemleri de 
sistemlere dahil edilmelidir.

Kripto Mekanizmaları 

Şifreleme operasyonları 5G teknolojilerinde gizliliğin 
sağlanması için oldukça önemlidir. Bu operasyonlar 
5G içinde kullanımı uygun görülen ve standartlarda 
yer alan şifreleme algoritmaları tarafından 
yapılmaktadır. 

Şifreleme algoritmaları simetrik ve asimetrik (Açık 
anahtarlı) kriptosistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Simetrik kriptosistemlerde şifreleme ve şifre 
çözme tek bir gizli anahtarla yapılabilmektedir. Bu 
kriptosistemlerde aynı anahtara sahip kullanıcılar 
şifreli bir şekilde iletişim kurabilmektedir. AES 
(Advanced Encryption Standart) ve SNOW3G 
algoritmaları simetrik kriptosistemlere ait şifreleme 
algoritmalarıdır. Asimetrik kriptosistemlerde 
ise şifreleme ve şifre çözme işlemleri birbirine 
bağımlı olarak üretilen açık – gizli anahtar çiftiyle 
yapılmaktadır. Açık anahtarla şifrelenen bir veri 
ancak şifrelenen anahtara ait gizli anahtarla 
çözülebilmektedir. Güncel olarak kullanılan asimetrik 
kriptosistemler RSA Şifreleme Algoritması, Diffie 
Hellman Anahtar Paylaşım Algoritması, DSA 
imzalama algoritması ve eliptik eğrilerdir. 

5G’nin sahip olduğu büyük ağ kümeleri, katmanlar 
ve benzer yapılara yetkisiz girişlerin önüne 
geçilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması şifreleme 
algoritmalarıyla uçtan uca şifreleme yapılarak 
mümkün olabilmektedir. 5G protokolünde, PDCP 
katmanında bulunan radyo trafiği şifreli olarak 
yapılmaktadır. LTE’de olduğu gibi kullanıcı tarafında, 
NAS ve AS katmanlarında 3 farklı 128-bitlik simetrik 
şifreleme anahtarı bulunmaktadır. Ayrıca bazı 
4G şifreleme algoritmaları 5G NR katmanında da 
kullanılmaktadır. 4G protokolünde kullanılan AES 
ve SNOW3G tabanlı EPS (Evolved Packet System) 
şifreleme algoritmaları (EEA) da NR şifreleme 
algoritmaları (NEA) adıyla yeniden tanımlanarak 
5G’de yer almaktadır. Bunlara ek olarak 5G aboneleri 
tanımlayıcılarında kısa ve uzun dönem gizliliğin 
sağlanması için ECIES (Elliptic Curve Integrated 
Encryption Scheme) şemasına dayanan ve ev 
kullanıcılarının açık anahtarını kullanan bir gizleme 
mekanizması bulunmaktadır. 

Bir güvenlik protokolündeki gizliliğin sağlanması 
için kriptografik algoritmalardan faydalanılmaktadır. 
Kriptografik algoritmalarla gizliliğin sağlanması 
için, şifreleme anahtarı üretilmesi gerekmektedir. 
Üretilen şifreleme anahtarı iletişimde yer alacak tüm 
kullanıcılara dağıtılır. Kullanıcılar ise bu anahtarı, ele 
geçirilemeyecek şekilde güvenli olarak saklamalıdır. 
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5G güvenli şebeke mimarisinde, çekirdek şebeke 
içerisinde yer alan fonksiyonların kullanıcı cihazı ile 
ayrı ayrı iletişimleri bulunmaktadır. Bu iletişimlerin 
tamamı şifreli olarak yapılır. Şifreleme anahtarı her 
iletişim için ayrı olacak şekilde belirlenir. Bu farklı 
şifreleme anahtarları, temel bir K anahtarından 
türetilir. K anahtarı her kullanıcı için farklıdır. SIM 
kart ve çekirdek şebekedeki UDM içerisine önceden 
eklenmiştir.

Geleneksel kriptosistemler genellikle işlem gücü 
yüksek cihazlar için tasarlanmaktadır. Örneğin 
sunucular, bilgisayarlar veya akıllı telefonlar bu sınıfa 
girmektedir. Fakat 5G teknolojisi bu cihazlar dışında 
daha düşük işlem gücüne ve daha az hafızaya 
sahip IoT cihazlarda da kullanılacaktır. Bu sebeple 
hafif sıklet kriptografik algoritmaların kullanımı bu 
sınıfa giren cihazlar için daha uygun bir seçenek 
olmaktadır. Hafif sıklet kriptografik algoritmalar 
daha düşük maliyetli ve daha basit matematiksel 
fonksiyonlar kullanarak şifreleme işlemi 
gerçekleştirmektedir. 5G ailesine dahil olabilecek 
RFID, sensör ağları ve gömülü sistemlerdeki 
düşük işlem gücüne sahip cihazlarda hafif sıklet 
kriptografik algoritmaların kullanılması uygun bir 
çözüm olacaktır. 

Yeterli işlem gücüne sahip kuantum bilgisayarların 
üretilmesi güncel olarak kullanılan açık anahtarlı 
kriptosistemlerin sonunu getirecektir. Peter 
Shor tarafından bulunan algoritmayla, kuantum 
bilgisayarların gücü kullanılarak, şu an yaygın olarak 
kullanılan açık anahtarlı kriptosistemler (RSA, 
Diffie Hellman Anahtar Paylaşım Algoritması, DSA, 
Eliptik Eğriler) güvensiz hale gelecektir. Bu sebeple 
gelecekte kuantum hesaplamaya dayanıklı açık 
anahtarlı kriptosistemlerin kullanılması kaçınılmaz 
olacaktır. 5G teknolojilerinde bulunan açık anahtarlı 
kriptosistemlerin bu tehlike dikkate alınarak 
kullanılması oldukça önemlidir.

5G Teknoloji Bileşenlerinde Güvenlik

Önceki nesil mobil iletişim teknolojilerinde çekirdek 
şebekeler, donanıma bağımlı şekilde birçok parçadan 
oluşan karmaşık bir yapıya sahipti. Yeni bir servis 
eklemek, ağa başka bir donanım eklenmesi gerektiği 
anlamına geliyordu. Yeni servisleri eklemek için 
yapılacak olan donanım entegrasyonu ise zor ve 
maliyetliydi. Servis sağlayıcıların bu problemlerinin 
giderilmesi için, 5G’de donanım kısıtlamalarına 
karşı daha esnek ve donanıma daha az bağımlı 
olan NFV konseptine geçilmiştir. NFV geleneksel 
olarak donanım üzerinde çalıştırılan servislerin 
sanallaştırılmadır. Ancak, NFV yapısında bulunan 

bazı güvenlik açıklıkları esneklik ve genel hizmet 
kalitesini tehdit etmektedir. Siber saldırıların, sanal 
altyapı yöneticisi gibi yazılım düzeyindeki bileşenlere 
yönelmesi durumunda şebekeye yönelik etkiler 
katlanarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla kritik 
şifreleme verilerinin saklanması için, yazılım koruma 
uzantılarına dayalı güvenlik mekanizmalarının 
kullanılması (Intel SGX, AMD MET, vb.) önerilmektedir.  

5G servisleri ile ilgili başka bir konu da servislerin 
ağ dilimleme (NS-Network Slicing) ile çalıştıkları 
durumlarda alınacak olan güvenlik önlemleridir. Ağ 
Dilimleme (NS) kavramı, 5G için ağ sanallaştırma 
tekniklerinin özel bir şeklidir ve paylaşılan bir fiziksel 
ağ altyapısı üzerinden birden çok mantıksal/sanal 
mobil ağ oluşturmak için kullanılır. Ağ dilimlemeyi 
kullanmanın temel amacı, farklı türden trafikleri 
en uygun şekilde gruplandırmak için fiziksel ağ 
kaynaklarını bölümlere ayırmaktır. NS kullanılarak, 
yoğun Makine Tipi İletişim (mMTC), gelişmiş 
Mobil Geniş Bant (eMBB) ve Ultra Güvenilir Düşük 
Gecikmeli İletişim (URLLC) fiziksel ağ altyapıları 
sanal olarak ayrılabilir. Her servis farklı yapıda olduğu 
için uygulanacak olan güvenlik yöntemleri de farklılık 
gösterebilir. Örnek olarak, URLLC tipi bir serviste 
verinin çok hızlı şekilde iletilmesi gerekmektedir. 
Bu durumda ise çok hızlı şekilde şifreleme işlemleri 
gerçekleştiren bir algoritma kullanılmalıdır. NS’lerin 
birbirleri ile konuştuğu durumlarda ise eğer farklı 
NS’ler arasındaki iletişim kanalı güvenli değilse, 
saldırganlar dilimler arasındaki iletişimi bozabilir. 
Bu dilimlerin yaşam döngüsü yönetimi düzgün bir 
şekilde gerçekleşmeyeceğinden, kullanım altındaki 
kaynakların bozulmasına yol açacaktır. Dikkat 
edilmesi gereken bir husus olarak, her NS için 
kullanılan iletişim protokolü de alınacak olan güvenlik 
seviyesini etkilememelidir. Ayrıca, mobil kullanıcı 
cihazları her ağ dilimine ayrı ayrı erişebildiğinden 
dolayı, kullanıcılar her bir ağ dilimine erişmeden önce 
kendilerini doğrulamalıdır.

5G’de Güvenlik ve Ağ İzleme ve Yönetim

Ağ izleme, haberleşme ağlarının yönetiminde 
kullanılan önemli bir yaklaşımdır. Ağ izleme 
sistemleri; ağ istatistikleri, trafik yapısı, uygulama 
durumu ve kullanıcı profilleri hakkında çeşitli 
bilgilere erişebilmesinin yanı sıra farklı aralıklarda 
ve boyutlarda ağ hareketlerinden örnekler 
alabilmektedir. Edinilen bu bilgiler ağ durumu, ağ 
güvenliği ve ağ yönetimi değerlendirmelerinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca ağ izleme; güvenlik 
ihlallerinin tespitinde ve önlenmesinde kullanılarak 
ağ performansının iyileştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır.
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5G teknolojisinin yaygınlaşması ve hacim artışı ile 
çok sayıda cihazın 5G mobil şebekesine bağlanması 
beklenmektedir. Bununla birlikte ağ izleme 
sistemlerinin iş yükünün artması ve güvenlik ihlali 
oluşma ihtimalleri de ortaya çıkacaktır. 5G teknolojisi 
güçlü ağ performansı ve iyileştirilmiş ağ deneyimi 
vadetmektedir. Bu yüzden 5G mobil şebeke izleme 
sistemlerini de güvenlik denetimi, hız, performans ve 
genel mobil deneyimi açısından iyileştirmek önem 
arz etmektedir.

Büyük ölçekte bir iyileştirmeye ihtiyaç duyulmasına 
rağmen mevcut ağ izleme sistemleri yapıları gereği 
bu gereksinimi karşılayamamaktadır. Mevcut ağ 
izleme sistemleri karmaşık ve dağınık bir yapıda 
sistem yönetimi yapmaktadır. Bu yüzden merkezi 
kontrole uygun değildir ve güvenlik açısından takip 
etmeyi zorlaştıran bir yapıya sahiptir. Ek olarak 
birçok ağ izleme sistemi üretici patentli donanımlar 
üzerinde çalışmaktadır. Dolayısıyla üretici firmaların 
kontrolü olmadan ağ üzerinde geliştirme yapmak 
imkânsız hale gelmektedir. 5G mobil şebekesinin 
dinamik yapısı göz önüne alındığında bu hantal ve 
dışa bağımlı yapı ağ güvenliği çalışmalarını açıkça 
engellemektedir.

5G mobil şebekesi güncel ağ izleme sistemlerine 
göre daha dinamik ve genişletilebilir sistemlere 
ihtiyaç duymaktadır. Mevcut ağ izleme sistemleri 
sadece fiziksel kaynaklardan faydalanabilirken 
5G mobil şebekesinin dinamik yapısı hem fiziksel 
hem de sanal kaynaklardan faydalanmayı 
gerektirmektedir. Bu sayede hem 5G mobil şebekesi 
üzerinde kapsamlı geliştirmeler yapılabilecek hem 
de farklı kaynaklardan gelebilecek tehditlere karşı 
alınabilecek güvenlik önlemlerinin niteliği ve niceliği 
artırılabilecektir. Ayrıca 5G mobil şebekesi için 
geliştirilecek ağ izleme sisteminin, Yazılım Tabanlı 
Ağlar (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma 
(NFV) teknolojilerinin sağladığı esneklikten 
faydalanması gerekmektedir.

Yazılım tabanlı 5G mobil şebekelerinde merkezi 
kontrol bütüncül bakış açısıyla tüm şebekeyi analiz 
edebilecek izleme uygulamaları yaratır. Bu sayede 
yeni çözümler ve algoritmalar geliştirilerek şebeke 
üzerinde oluşabilecek hatalar ve güvenlik ihlalleri 
hızlıca tespit edilip müdahale edilebilmektedir. 
Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma teknolojisi 
de benzer şekilde mevcut izleme sistemlerini 
sanallaştırabilmektedir. Bu teknoloji ile 5G mobil 
şebeke üzerindeki trafik ihtiyacına göre ağ izleme 
kaynakları genişletilerek bu sistemlerin geniş ölçekli 
ağlara hizmet vermesinin önü açılmaktadır. Tüm 
avantajlarına rağmen sanallaştırma teknolojilerinin 

5G mobil şebeke üzerindeki etkileri güvenlik ve 
performans açısından detaylıca analiz edilmelidir. 
Örneğin, sanallaştırma çalışmaları güvenlik açıklarına 
veya kaynak kod üzerinde çeşitli hatalara yol 
açabilmektedir. Ayrıca bu sanallaştırma çalışmaları 
sonucunda tüm 5G mobil şebekesi bir merkez 
sunucuda tutulacaktır. Bu merkez bilgisayarın 
bulunduğu tesiste yeterli güvenlik önlemi alınmazsa 
bu dosyalar kolayca çalınabilir veya değiştirilebilir.

Yapılan son çalışmalarda araştırmacılar 5G uyumlu 
izleme yönetim mimarilerini öne çıkarmıştır. Bu 
mimari SDN ve NFV konseptlerini entegre ederek ağ 
izleme ve yönetimini gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
IoT tabanlı yenilikçi ağ izleme yaklaşımları 5G mobil 
şebeke izleme sistemlerinin hayata geçirilmesini 
kolaylaştırmaktadır.

Makine öğrenmesi, yazılım tabanlı ağ izleme 
sistemlerinde kullanılabilecek bir diğer teknolojidir. 
Makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde anomali 
tespiti yapılabilmektedir. Bu yaklaşım geleneksel 
metotlara göre daha düşük yanlış alarm oranına ve 
daha yüksek hassasiyete sahiptir. Bir diğer yenilikçi 
yaklaşım olan derin öğrenme temelli sızma tahmin 
ve sınıflandırma modelleri 5G mobil şebekesi için 
kullanılabilmektedir. Bu sayede TCP SYN DoS, 
kimliğe bürünme ve enjeksiyon ataklarına karşı 
ortalama yüzde 99,9 tespit etme oranına ulaşıldığı 
görülmüştür. 5G mobil şebekesinde görülebilecek 
muhtemel DDoS saldırıları için önerilen yenilikçi 
yöntemde ise kaynak tarafındaki trafik akışı 
incelenerek uyumsuz hareketler tespit edilmektedir.

5G mobil şebekesi için geliştirilen bu yaklaşımların 
genişletilebilir ve programlanabilir araçlar, 
ölçüm verisi analizi, sanallaştırma ve ara katman 
yazılımı güvenliği gibi bazı zorlu gereksinimleri 
bulunmaktadır. Ayrıca bu sistemler hayata 
geçirildiğinde geleneksel ağ izleme sistemleriyle 
uyumluluk, karmaşık izleme uygulamaları ve 
ölçeklenebilirlik gibi bazı konularda zorluk yaşanması 
beklenmektedir.

5G’de Gizlilik-Mahremiyet

5G ağında sunulan hizmetler, kullanıcıları hakkında 
son derece önemli olan kimlik, konum veya durum 
gibi özel bilgileri içermektedir. Bu bilgilerin nasıl 
saklanacağı ve kişisel verilerin birçok paydaş 
tarafından hangi koşullarda mevcut olabileceği 
veri sızıntısına karşı önemli sorunları gündeme 
getirmektedir. 5G şebekelerinde gizlilik farklı 
unsurlar içermektedir. Bu unsurlar aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir.
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Veri gizliliği: 5G ağlarında yoğun veri kullanılan 
hizmetleri kesintisiz sağlamak adına hizmet 
sağlayıcılar, kişilerin özel verilerini izinleri 
olmadan saklayabilir. Depolanan veriler, analiz 
edilir ve sonrasında analiz sonuçları farklı 
uygulama geliştiricileri ile ürünlerinin o kullanıcı 
için daha uygun yeni iş alanları bulabilmeleri 
adına paylaşılabilir. Örneğin, son zamanlarda 
yapılan araştırmalar, akıllı elektrik sayaç tüketim 
verileri ile bir evin boş olup olmadığı veya o evde 
ikamet edenlerin ekonomik durumları gibi kişisel 
bilgilerin ortaya çıkarabileceğini göstermiştir. Bu 
tür veri gizliliği sorunlarını azaltmak için hizmet 
sağlayıcılar, kullanıcılara verilerinin nasıl ve nerede 
saklanacağına, ayrıca verilerinin hangi amaçla 
kullanılacağına ilişkin açıklamalar sağlamalıdır. 

Konum gizliliği: 5G ağında, çoğu cihaz konum tabanlı 
servislere güvenmektedir. Bu servisler kullanıcılara 
hizmet sunmak için akıllı telefon ve/veya mobil 
cihazla ilgili konum verilerini kullanır. Konum tabanlı 
hizmetlerin kullanımı idari, eğlence, ulaşım, sağlık, 
gıda dağıtımı ve benzeri birçok alanda önemli ölçüde 
artmıştır. Bu tür servisler, kullanıcıların hayatını 
daha kolay ve daha keyifli hale getirirken, sürekli 
olarak gerçekleştirilen kullanıcıyı izleme işlemi çok 
sayıda gizlilik sorununu da beraberinde getirir. Bazı 
durumlarda, bireyler bu teknolojilerin oluşturduğu 
potansiyel risklerin ve konumlarının nasıl 
belirlendiğinin ve bu bilgilere kimlerin erişmesine 
izin verildiğinin sonuçlarının farkında olmayabilir. 
Daha da önemlisi, son zamanlarda, dijital medya, 
telekomünikasyon şirketlerinin kullanıcılarının 
konumlarını, kullanıcıların rızası olmadan çeşitli 
paydaşlara ifşa etmesi kullanıcıların gizliliğine 
yönelik potansiyel riskler oluşturmaktadır.

Uçtan uca veri gizliliği: 5G ağları, operatörler, hizmet 
sağlayıcılar, sektörler, işletmeler ve yeni teknolojiler 
gibi çeşitli paydaşları yeni iş modelleriyle birlikte 
destekler. Bu paydaşların çoğu, tüketicilerden 
gelen kişisel bilgileri depolamak, kullanmak ve 
işlemek için bulut bilişimi kullanır. Tüketicilerin 
kişisel verilerinin farklı paydaşlar tarafından kendi 
amaçları doğrultusunda işlenmesi ve paylaşılması 
mahremiyet ihlallerine neden olacaktır. Bu nedenle, 
5G ağlarında tüketicilerin gizliliğini korumak için 
uçtan uca bir veri gizliliği yaklaşımı sağlanmalıdır.

Paylaşılan ortam ve kişisel veri sahipliği: 5G 
ağlarında, sağlık ve akıllı şebeke gibi çoklu 
uygulama kontrollerini çalıştırmak için paylaşılan 
bir ağ altyapısı ile sağlanan senaryolar olabilir. 
Kullanıcıların gizliliğinden ödün vermeden paylaşılan 
ağ altyapısı işlevleri sunabilen etkin çözümlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, paylaşılan bir ağ 
altyapısında, kişisel verilerin kaybolması durumunda 
sorumluluğun kimde olacağı belirli olmalıdır. Kişisel 
bilgilerin mülkiyeti veya lisanslanması, mobil şebeke 
operatörü, servis sağlayıcılar ve üçüncü taraflar gibi 
paydaşlar arasında net olarak tanımlanmalıdır.

Bulut yapısı gizlilik sorunları: 5G ağlarında, mobil 
operatörler ve iletişim hizmeti sağlayıcıları kendi 
aralarında iş birliği yapabilir ve ağlarının bir 
bölümünü bulut ortamlarına taşıyabilir. Böyle bir 
durumda, bu paydaşların kendi politikalarına ve/
veya düzenlemelerine göre farklı güven hedefleri/
öncelikleri olabilir. Bu nedenle, bulut ortamlarındaki 
gizlilik önlemleri alınmalı ve tüketici verilerinin 
gizliliği tüm yönleri ile dikkate alınmalıdır.

Sınır ötesi bilgi akışındaki sorunlar: Küresel 
dijitalleşme nedeniyle kişisel veriler, modern pazarın 
can damarıdır ve uluslararası firmalar tarafından bu 
veriler sınırlar arasında serbestçe dolaşabilecektir. 
Veriler serbestçe akarken, bilgilerin sınır ötesinde 
nasıl işlendiği ve saklandığı da dâhil olmak üzere veri 
aktarımları için devlet otoritelerinin düzenlemeleri ve 
onayları son derece önemlidir.

Gizlilik sağlamak adına birçok yöntem kullanılabilir. 
Mümkün olduğu kadar çok kullanıcı bilgisini 
koruyacak verimli algoritmalar, şemalar ve 
protokoller kullanmak çok önemlidir. Uçtan uca veri 
anonimleştirme işlemleri sağlanarak, asıl veriye 
sadece sınırlı sayıda kişinin erişmesi sağlanabilir. 
Bu durumda verilerin gizlenmesi amaçlanır. 5G 
ağında, çeşitli nesneler, makineler, uygulamalar 
veya kullanıcılar birbirleriyle iletişim kuracak ve 
bilgi alışverişinde bulunacaktır. 5G ağında bilgi ve/
veya nesneler saldırgan tarafından algılanamaz 
olmalıdır. 5G ağında SDN, VPN (Virtual Private 
Network), yönlendirme ve arka uç sunucuları gibi 
çeşitli yöntemler kullanılarak bağlantı kaynağı 
tespit edilemez hale getirilebilir. Başka bir çözüm 
ise nesneler için takma ad kullanılmasıdır. 5G ağları 
içerisindeki nesneler, birkaç paydaş sisteme dâhil 
olarak bilgi sağlayabilir. Bu paydaşlar kişisel bilgilere 
erişebildiğinden, akıllı bir nesnenin takma ada 
sahip olması gerekir. Böylece, verileri sağlayan akıllı 
nesneler bilgi alışverişinde bulundukları sistemler 
tarafından tam anlamıyla gözlenemez.
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5G teknolojisinin ortaya çıkışı, haberleşme sektörü 
ile ilgili olan ve dikey sektörler olarak adlandırılan 
alanlarda ve endüstrilerde yeniliği tetikleyerek 
sürdürülebilir toplumsal değişimi harekete 
geçirecektir. 5G’nin yüksek veri hızı (enhanced 
Mobile Broadband - eMBB), düşük gecikme süreleri 
(Ultra-Reliable Low-Latency Communication-
URLLC), daha fazla bağlantı kapasitesi (massive 
Machine Type Communications - mMTC), enerji ve 
maliyet verimliliği unsurları ile desteklenebilirse; 
dikey sektörler olarak adlandırılabilecek enerji, 
ulaşım, sağlık, eğitim, kentleşme, askeri, sanayi, 
tarım ve eğlence gibi sektörlerde ciddi değişimler 
yaşanacaktır. 5G, teknik ve işletme yeniliği sağlayan 
bir ekosistem oluşturacaktır.

5G’nin sahip olduğu; aynı anda çok fazla makine 
ile iletişim ve güvenilir (reliable) düşük gecikmeli 
İletişim özellikleri (1 ms ile 10 ms arası iletişimde 
yüzde 99.9999 güvenilir), günümüzdeki müşteri 
odaklı mobil ağ sağlamanın ötesine geçilip dikey 
sektörler için önemli bir ilerletici güç olacaktır. Bu 
sayede herkes ve her şey bağlantılı olacaktır.

Dikey Sektör Uygulamaları

ITU IMT-2020(5G) Hedef Belgesinde görüleceği üzere 
5G’nin sahip olduğu özelliklerin sistem özelinde 
çözümlenmesi ile farklı kullanım alanlarına imkân 
sağlanabilecektir.

DİKEY SEKTÖRLERDE 5G
Mehmet Şevket ERGİN
Sadık Burak BİŞKİN
Emre EREGİZ
HBT Kripto ve Bilgi Teknolojileri Program Direktörlüğü
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3D Video / UltraHD Ekranlar
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Ultra Güvenlik ve  
Düşük Gecikme

Bulut'ta Çalışma ve Oyun

Arttırılmış Gerçeklik

Endüstri Otomasyonu

Görev Kritik Uygulamalar

Otonom Otomobil

Akıllı Ev / Akıllı Bina

Ses

Akıllı Şehir

5G'nin  
Kullanım Alanları
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5G platformlar arası (dikey sektörler) bağlantılar 
için endüstriyi ilerletecek temel haberleşme birimi 
olacaktır. Dikey sektörler, sektör içinde birbirine 
belirlenmiş özel ihtiyaçlarla bağlı olan; üreticiler, 
satıcılar ve müşterilerden oluşmaktadır. Dikey sektör 
içinde olan paydaşlar son verilen hizmetten ilk 
alınan malzemeye kadar ürün ve hizmet anlamında 
birbirine bağlıdır. Bu sebeple sektör içindeki tüm 
paydaşların takip etmesi için her sektörün kendisine 
ait standartları vardır. 5G’nin ortaya çıkışı ile dikey 
sektörler, yeni ürün ve hizmetleri harekete geçirmek 
için geliştirilmiş teknik kapasiteyi ve entegrasyon 
yeteneklerini kullanacaktır. 5G’nin başarılı bir şekilde 
yaygınlaşmasını sağlayabilecek en önemli unsur 
5G’nin dikey teknolojilere entegrasyonudur. 5G; ulaşım, 
otomotiv, enerji, gıda ve tarım, şehir yönetimi, devlet, 
sağlık, üretim gibi daha birçok dikey pazarı tamamen 
değiştirecek teknik ve işletme yeniliğine yönelik 
bir ekosistem oluşturacaktır. Etkiyi en üst seviyeye 
çıkarmak ve karşılıklı fayda sağlayan sonuçları elde 
etmek için; kullanım durumu geliştiricileri (use case 
developer), dikey sektörler ve 5G sistem tasarımcıları 
arasında yakın bir iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 
5G teknolojisinin yaygınlaşması ile dikey sektörlerde 
de hizmetlerde iyileşmeler hızlanacaktır. 5G’nin 
sağlayacağı faydalar temel anlamda; toplum için 
önemli, iş için önemli, maliyet düşürücü ve kalite 
arttırıcı gibi kategorize edilebilir. Bu kategoriler 
çerçevesinde değerlendirildiğinde bazı kullanım 
senaryoları ve durumları aşağıda paylaşılmıştır.

• Endüstriyel IoT cihaz sayısı gün geçtikçe artacak ve 
daha güvenilir (reliable) ağlar kullanılabilecektir. Her 
yerde sensör beklentisi gerçek olacaktır. 

• Gerçek zamanlı veri ile daha iyi bir karar verme 
süreci ortaya çıkacaktır. Mevcut sistemlerde olduğu 
gibi yaşanmış olan olayların veri analizinden ziyade 
durumlar anlık analiz edilebilecek ölçüde veri 
transferi sağlanabilecektir. Özellikle sağlık sektörü 
ve afet yönetimi bu özellikten faydalanmış olacaktır.

• Sağlık sektörü 5G ile yeni oluşacak ekosistem 
4P sağlığı hayatımıza katacaktır. Bunlar tahmin 
edilebilir (predictive), önlenebilir (preventative), 
kişiselleştirilmiş (personalised) ve katılımcıdır 
(participatory). Bunlarla birlikte sektörde hastalık 
önleme ve takibinde iyileşme beklenmektedir. Bu 
yaklaşımlar 5G’nin sağlık hizmetlerinde kullanımı 
arttıkça, robotik, IoT ve yapay zekâdaki ilerlemelerle 
desteklenen uygulamalarıyla birlikte yeni bir 
bağlantılı sağlık ekosistemini şekillendirecektir.

• Otonom araçların trafikte yaygın olmamasının bir 
nedeni de hızlı ve güvenilir bir iletişim ağ yapısının 
eksik olmasındandır. 5G ile bu gereksinim giderilmiş 
olacaktır. Araçlar otonom sürüş esnasında sadece 
kendi mevcut durumlarını değil, çevrelerindeki diğer 

araç ve sensörlerden gelen veri (V2X – Vehicle to 
Everything) ile daha hızlı ve yerinde karar vermeyi 
yapabilecektir.

• Otomatik yönlendirilen araçların (AGV – Automated 
Guided Vehicle) 5G’nin sağladığı güvenilir iletişim 
altyapısı sayesinde özellikle sanayide kullanım 
oranları daha çok artacak ve yönetimleri daha 
kolaylaşacaktır.

• Sabit veya olasılık tabanlı trafik yönetimini 
kullanmaktansa 5G ile gerçek zamanlı trafik 
yoğunluğu bilgisinin uç noktalarda veya genel 
merkezlerde gerçek zamanlı analiz edilmesiyle 
şehirlerin efektif yönetilmesine imkân sağlayacaktır. 

• Gerçek zamanlı analizlere göre enerji yönetimi, 
elektrik dağıtımı yapılabilecektir. Fazla üretilen 
enerjinin doğru zamanda doğru konumda 
kullanılması kararı 5G ile birlikte gerçek zamanlı 
verilebilecektir. Aynı zamanda 5G ile veri 
transferinde harcanan enerjinin gün geçtikçe 
azalması beklenmektedir. 

• Akıllı tarımın ayrılmaz parçaları olan sensörlerin 
daha verimli, gerçek zamanlı ve yüksek güvenilirlik 
ile yönetilmesini, hatta bu veriyle gerçek zamanlı 
makine öğrenmesine dayalı karar verme sistemleri 
kurulmasına imkân sağlayacaktır. Örneğin koşullar 
(toprak nemi ve pestisit kullanımı vs.) hakkındaki 
geçmiş ve mevcut verileri göz önünde bulundurarak 
çalışan analitik yazılımı, çiftçilerin karar vermesine 
yardımcı olmak için modeller ve tahminler 
oluşturabilecektir.

• Birçok şehirde kent güvenlik sistemleriyle toplum 
güvenliği için güvenlik kameraların entegrasyonu 
yapılmış ve gerçek zamanlı analiz ve karar destek 
sistemi oluşturulmuştur. 5G ile aktarılan veri 
kısıtlı olmayacağından yüksek çözünürlüklü veri 
gönderilebilecek ve görüntü üzerine yapılan analizler 
daha verimli olabilecektir. 

• Hızlı trenler için, trenden istasyonlara, 
istasyonlardan trenlere yüksek veri transferi 
gerçek zamanlı yapılabilecektir. Aynı zamanda 
şehir içi tren komuta ve kontrol verileri CBTC 
(Communication Based Train Control), ve ana hat 
trenlerde haberleşme FRMCS (Future Railway Mobile 
Communication System) için de standartların 3GPP 
Release 17 spesifikasyonları ile netlik kazanacağı 
değerlendirilmektedir. 

• Medya ve eğlence için lokal donanımlar 
yerine kişiler uzaktan bağlantı ile oyunlarını 
gerçekleştirebilecektir. Gerçek zamanlı çok 
kullanıcılı oyun sektörünün altyapı performansı 
artacaktır. Eğlence sektörünün en büyük 
altyapılarından biri olan canlı yayın sağlama 
ekipmanlarının maliyetleri 5G teknolojisi ile ciddi bir 
şekilde düşecektir.

• Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, güvenilir, 
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DİKEY SEKTÖRLERDE 5G'NİN ÖNEMİ

5G HİZMETLERİ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜU.S. 5G services  
market size,  
by vertical,  
2020 - 2028  
(USD Billion)

TALEP
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◊ Özerk ve Bağlanan 

Araçlar
◊ Yenilikçi Bilgi Eğlence 

Çözümleri

5G NASIL YARDIM 
EDECEK
◊ Farklı Talepleri 

Karşılayabilmek 
için Dinamik Olarak 
Ağları ve Kaynakları 
Yapılandırma

OTOMOTİV
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◊ Sürekli Artan Deneyim 

Kalitesi
◊ Yeni Cihazlar ve 

Hizmetler
◊ Mobil Veri ve 

Kullanımın Artması

GEREKSİNİM
◊ Özerk ve Bağlanan 

Araçlar
◊ Yenilikçi Bilgi Eğlence 

Çözümleri

5G NASIL YARDIM 
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Ağları ve Kaynakları 
Yapılandırma

MEDYA VE
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TALEP
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Üretim
◊ Tüketim Sıkıntısı
◊ Yenilenebilir Enerji 

Artışı
◊ Hizmetin 
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Zorluklar

GEREKSİNİM
◊ Uzaktan İzlenebilir 

ve Kontrol Edilebilir 
Dinamik Akıllı 
Şebekeler

5G NASIL YARDIM 
EDECEK
◊ Fiberin Hizmet 

Verilmediği Şebeke ve 
Jeneratörlerin Gerçek 
Zamanlı Kontrolü

ENERJİ

TALEP
◊ Büyüyen Küresel Nüfus
◊ Bitki Koruma İlaçlarının 

Kullanımındaki Baskı
◊ Çiftliklerin Eksikliği
◊ İklim Değişikliği

GEREKSİNİM
◊ Üretim ve Verimlilik 

Artışı
◊ Sürdürülebilir 

Tarımsal Çözümler

5G NASIL YARDIM 
EDECEK
◊ Uzaktan Bağlanma 

ve Tarımsal Cihazları 
Kontrol Etme

◊ Gelişmiş Görüntüler 
ve Dron Kullanımı 
İçin Bant Genişliğinin 
Sağlanması

TARIM

2028202720262025202420232022

Real Estate

Construction
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◊ Kişiselleştirilmiş 
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GEREKSİNİM
◊ Ekonomik Sağlık 

Çözümleri
◊ Tedavi ve 

İzlenebilirlikte Kişisel 
Giyilebilir Cihazlar

◊ Uzak Hasta Bakımı ve 
Takibi
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EDECEK
◊ Garantili ve Güvenli 

Bağlantı Sayesinde 
Uzaktan Mobil Bakım 
Çözümleri

SAĞLIK
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düşük gecikmeli iletişim altyapısı sayesinde 5G ile 
birlikte daha çok kullanımda olacaktır.

• Geleceğin öğrenme modeli, öğrencilerin 
günümüzdeki öğrencilere göre farklı şekillerde 
öğrenmelerini ve etkileşimde bulunmalarını 
sağlayan uluslararası, anlık, sanal ve etkileşimli 
bir ortam olacaktır. Sanal Gerçeklik (VR – Virtual 
Reality) ve Artırılmış Gerçeklik (AR – Augmented 
Reality) gibi uygulamalar, kaliteli eğitim ve 
anlayışa dayalı öğrenme sağlanmasında büyük 
rol oynayacaktır. Dokunsal İnterneti VR ve AR ile 
birleştirerek öğrenme deneyimi, günümüzün eğitim 
sınırlarının çok ötesine geçerek tele-öğretim, tele-
mentorluk, sanal üniversite, sanal sınıf, sanal ekip 
çalışması vb. kavramlara yeni bir tanım getirecektir. 
Bu yaklaşıma 5G altyapısı katkı sağlayacaktır.

Dikey sektörlerde 5G’nin önemi yüksek güvenilirlik, 
düşük gecikme süreleri ile çok fazla cihazın 
bağlanabilmesi özelliklerine dayandırılmıştır.

Dikey sektörlerde 5G kullanımının bağlantı sayısının 
artması ve toplanan verinin büyümesiyle siber 
güvenlik ve veri güvenliğinde tehditlerin artacağı 
değerlendirilmektedir. Gartner, Nesnelerin İnternetinin 
(IoT) benimsenmesinde büyük bir artış öngörüyor. 
Gartner tarafından yayınlanan rapor doğrultusunda 
2019’da 14 milyar olan bağlı cihaz sayısının 2022 
yılına kadar 25 milyar IoT seviyesini geçeceği tahmin 
edilmektedir. Bu hızlı artış, önceki ağlardan önemli 
ölçüde farklı, oldukça karmaşık bir tehdit ortamını 
oluşturabilir. Üretilen cihazların çoğunun güvenlik 
tedbirleri yetersiz kalmaktadır. Birçok üretici 
cihazlarında sadece temel güvenlik korumalarını 
gerçekleştirmektedir ve bu da kötü amaçlı yazılım 
dağıtımı kolaylaştırmaktadır. Bu alanda çalışmalar 
yapan Intelligent CIO Europe platformunun 
araştırmalarına göre, IoT cihazlarını hedef alan kötü 
amaçlı yazılım kampanyalarının sayısının geçen yıla 
göre yüzde 50 gibi inanılmaz bir oranda arttığı tespit 
edilmiş ve bu süre zarfında 1.100.000’den fazla 
savunmasız cihaz tespit edilmiştir. 

Bulut tabanlı siber güvenlik sağlayıcısı SiteLock 
firmasında kanal ve ürün uzmanı olan Monique 
Becenti, “Bankacılık işlemleri için bir mobil cihaz 
kullanıyorsanız, bu verileri bir saldırganın ele 
geçirmesine açık hale getiriyorsunuz. 5G ile asıl 
endişemiz IoT yenilikleri” diyerek dikey sektörlerde 5G 
yaygınlaşması ile güvenlik açıklıklarının artacağını dile 
getirmiştir. 

5G’nin güvenlik önlemlerinin artırılması için 
5G’nin aktif olarak daha fazla alanda kullanılması 
beklenmektedir. Alınan önlemleri iyileştirmek için 

gerçek dünya sonuçlarına ihtiyacımız olduğundan, 
5G'nin devreye alınmasından sonra da çalışmalar çok 
uzun bir süre daha devam edecektir.

5G’nin ilerlemesiyle birlikte dikey sektörlerde de bu 
büyüme net bir şekilde görülmektedir. Küresel 5G 
hizmetleri pazar büyüklüğü 2020’de 41,48 milyar 
ABD doları değerindeydi ve 2021’den 2028’e kadar 
yıllık yüzde 46,2’lik bir Bileşik Yıllık Büyüme Hızı 
(CAGR - Compound Annual Growth Rate) ile büyümesi 
bekleniyor. 

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in 5G 
hizmetleri pazar büyüklüğünün, 2027 yılına kadar yıllık 
yüzde 54,8’lik bir bileşik yıllık büyüme hızı ile büyümesi 
beklenmektedir. Diğer büyük ekonomilerden Japonya 
ve Kanada’nın her birinin 2020-2027 döneminde 
sırasıyla yüzde 31,2 ve yüzde 38,2 oranında 
büyüyeceği tahmin ediliyor. Avrupa’da da Almanya’nın 
yaklaşık yüzde 36,9 CAGR’de büyümesi bekleniyor.

Piyasadaki bu büyüme sebebiyle büyük küresel 
üreticiler, dördüncü sanayi devrimini (Endüstri 
4.0) güçlendirmek için modern dijital teknolojileri 
benimseyerek operasyonlarını hızlandırmak için 
fırsatlar arıyor. Bazı kritik teknolojilerdeki gelişmeler ve 
yeni kavramlar sayesinde farklı uygulama alanlarında 
5G yaygınlaşacak, daha hissedilebilir seviyede 
günlük yaşantımızı etkileyecektir. Bunlardan bazıları 
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Bulut Yerlisi (Cloud 
Native), Uç Bilişim (Edge Computing), Yapay Zekâ 
(Artificial Intelligence), Yazılım Tabanlı Ağ Yönetimi 
(SDN - Software Defined Network), Ağ Dilimleme 
(Network Slicing), Geliştirme/Güvenlik/Operasyonlar 
(DevSecOps), Açık Kaynak Mimariler (Open Source 
Architecture), Mikroservisler, Konteyner teknolojileridir. 
5G bu teknolojilerin kullanımlarını kolaylaştırırken 
bu uygulamalar da aynı zamanda 5G’nin yaygın 
kullanımına katkı sağlayacaktır.

Büyük veri analitiği, endüstriyel kablosuz kamera 
ve işbirlikçi robotlar (AGV) gibi teknolojiler, üretim 
tesislerinin akıllı ve veriye dayalı esnek operasyonlara 
doğru dev bir adım atmasını sağlıyor. 5G ile birlikte 
bu hızlanmanın artacağı ve yatırımların da artacağı 
beklenmektedir.

Örnek olarak geçen sene Almanya Mercedes-Benz 
(Factory 56) fabrikası, 20.000m² büyüklüğündeki 
tesislerinde 5G’yi temel iletişim ağı olarak seçti. 
Aynı zamanda BMW Grup Çin’deki üretimlerinde 5G 
mobil ağ altyapısını kullanıyor. Bu sayede süreçler 
ve malzeme teminleri daha hızlı oldu. İngiltere’de 
ise Bosch akıllı fabrikasını 5G iletişim altyapısında 
sensörlerle donatarak kurdu.
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5G ile Endüstri 4.0 gelişmeleri düşünülürken Endüstri 
5.0 sandığımız kadar uzak değil. IoT, yapay zekâ, 
otomasyon gibi teknolojilerin işletmelerce kullanımının 
artması, veri işleme ve analizini hızla ölçeklendirme ve 
hızla artan veri hacimlerinin depolanmasını yönetme 
yeteneğine bağlı olacaktır. 5G daha fazla cihazın ağa 
bağlanabilmesine imkân sağlayacaktır. Bu sayede 
özelleştirilmiş seri üretimde (Industry 5.0 - Mass 
Customization) ihtiyaç duyulan tüm IoT cihazlarının 
bağlantısı olacaktır.

İnsan Tipi İletişim (Human Type Communications 
– HTC) ile Makine Tipi İletişimi (Machine Type 
Communication – MTC) birleşmesini sağlayan ilk 
radyo iletişim sistemi 5G olacaktır. 5G ile hem mevcut 
mobil bantlarda hem de yeni spektrumda milimetre 
dalga aralığına kadar yükselebilen radyo arabirimleri 
olacaktır. 5G, cihazdan cihaza iletişim (Device 
to Device-D2D) gibi değişik erişim teknolojilerini 
birleştirerek daha geniş bir kapsama alanı ve daha 
yüksek hareketlilik sağlayacaktır. Örneğin; yüksek hızlı 
trenlerin hızının 500 km/s’e çıkması öngörülmektedir. 
Yol güvenlik bilgisi kapsamında, 5G’nin güvenilir 
iletişimi iyileştirmesi ve güvenlik kritikliğine sahip 
hizmetler için 10-5 paket kaybını sağlayacağı 
öngörülmektedir.  

5G ile birlikte bulut bilişim, sanal makine yönetimleri 
mobil cihazlardan yapılabilecek seviyelere gelmiş 
olacaktır. 5G’nin sağladığı bağlantı hızı, yüksek 
güvenilirlik ve düşük gecikme ile tüm depolama ve 
işletme faaliyetleri bulut tabanlı çözümler tarafından 
yapılabilecektir. Bulut bilişim ile birlikte bulut yapay 
zekâ ve uç bilişim kullanımı çok daha yaygın ve 
kolay olacaktır. Hızlı ve güvenilir ağ teknolojisi, 
yazılım tabanlı ağ yönetimi ile birlikte tüm uç 
noktalarda donanım kapasiteleri optimum verimlilikte 
kullanılabilecektir. Konteyner ve mikroservis 
kullanımlarıyla ve bulut yerlisi yaklaşımıyla geliştirilen 

uygulamalar farklı bulut ağlara kolayca adapte 
edilebilecektir.

Gelecekteki 5G’nin kullanım durumları çok çeşitli 
olduğundan, her birinin ağda farklı gereksinimleri ve 
parametreleri olacaktır; her bir kullanım durumu/iş 
modeli kendi ağ dilimini işgal edebilir. Bir ağ diliminin 
amacı, yalnızca kullanım durumu için gerekli olan 
trafik yönetimini sağlamak ve diğer tüm gereksiz 
işlevlerden kaçınmaktır. Bu, teknolojinin her pazar 
için daha hızlı ve verimli bir şekilde benimsenmesini 
mümkün kılar. 5G, düşük gecikme süresi ve ultra 
güvenilirliğin yanı sıra ağa veri akışı ve hızında büyük 
bir sıçrama sağlamaktadır. Firmalar, hepsi aynı 
fiziksel ağı kullanan müşterilere bir dizi yeni hizmet 
sağlamak için bu avantajları kullanabilir. Ağ dilimleme 
ile belirli gereksinimleri olan farklı uygulamalar için 
kullanılabilen birden çok sanal ağ veya ağ “dilimleri” 
oluşturabilirler. Ağ dilimleme, kârlı büyümeyi sağlamak 
için otomasyon yoluyla geniş ölçekte yeni gelir fırsatları 
sağlar. 5G ağ dilimleme, aynı fiziksel ağ altyapısı 
üzerinde sanallaştırılmış ve bağımsız mantıksal ağların 
çoğullaşmasını sağlayan bir ağ mimarisidir. Her ağ 
dilimi, belirli bir uygulama tarafından talep edilen çeşitli 
gereksinimleri karşılamak üzere uyarlanmış, yalıtılmış 
bir uçtan uca ağdır.

4.5G’den farklı olarak 5G’nin temel getirileri dikey 
sektörlerde olacaktır. 5G altyapıların yerli ve milli 
olması kadar dikey sektörlerde hizmet edecek 
uygulama ve ürünlerin de yerli olarak geliştirilmesi çok 
önemlidir. Ülkemizde açık kaynaklara dayalı altyapıları 
kullanan geliştiricilerin yer aldığı bir ekosistemin 
gelişmesi 5G’nin kullanımını da yaygınlaştıracaktır. 
Daha çok cihaz ve sistemin bağlantılı (connected) hale 
gelmesi, toplanan büyük verinin artması güvenlikle 
ilgili endişeleri de artıracaktır. Çözümlerde yerlilik ve 
millilik oranlarının yükselmesi güvenlikle ilgili tehditleri 
de azaltacaktır.

Consumer mobile broadband

Massive sensors

Fixed wireless access

Connected vehicles

Public safety

Mass events

Industrial automation

Use cases/applicationsEnd-to-end network slicingEnd user and devices

Network Slicing örnek şemawww.nokia.com
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Mobil teknolojiler her geçen gün yeni yatırımlarla 
gelişim göstermektedir. Her bir yeni nesil büyük 
bir teknolojik atılımı ve gelişimi ifade etmektedir. 
Bugüne kadarki mobil teknolojilerdeki değişimler 
beş nesil altında toplanmıştır. 1973’te mobil cihaz 
prototipinin geliştirilmesi ile 1G haberleşmenin 
temellerinin atılmasıyla başlamıştır. Analog sistemin 
2.4 kbps’a kadar sağladığı bant aralığı dar olsa da 
5G teknolojisinin atası olarak kabul edilmektedir. Bu 
teknoloji sayesinde sabit hatlar (PSTN) hayatımıza 
girmiştir. Ardından gelen 2G teknolojisi ile dijitalleşen 
teknoloji, daha uzun mesafe aramalar yapmaya 
olanak sağlamıştır. 2000’li yıllara yaklaşırken 
WCDMA (WideBand Code - Division Multiple Access) 
teknolojisi sayesinde 3G mobil telefon şebekelerinin 
bant aralığı genişleyip Mbps seviyesine çıkmıştır.

Telekomünikasyon 
sektörünün hızla büyüyen 
bir pazar olduğunun 
göstergesi olarak mobil ve 
sabit telefon kullanıcı sayısı 
gösterilebilir. 2000 yılında 
730 milyon olan mobil 
kullanıcı sayısı beş yılda üç 
katına, on yılda ise sekiz 
katına çıkmıştır.

Gelişim 
Adımları

1G 2G 3G 4G 5G

Bant 
Genişliği

~2.4 kbps ~60 kbps ~2 Mbps ~1 Gbps 10 Gbps

Teknoloji AMPS GSM WCDMA LTE MIMO

5G’YE GİDEN YOLDA  
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
Umut Can ÇAY
Hakan GÜLAÇ
Gökhan ORAL
Adem KAYA
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20 yılı aşkın süredir Akıllı Ulaşım Sistemlerinde 
edindiği tecrübelerle birlikte sektördeki en önemli 
aktörlerden biri olan ASELSAN’ın Akıllı Ulaşım 
Sistemleri ürünleri, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
aktif olarak kullanılmaktadır. ASELSAN, 5G ile birlikte 
Akıllı Ulaşım Sistem çözümleriyle vatandaşlara daha 
yönetilebilir, daha hızlı ve daha güvenli bir trafik 
yönetimi sunacaktır.
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Sektörün yüksek hızla büyümesi ve veri 
yoğunluğunun artması nedeniyle yeni nesil mobil 
iletişim teknolojileri ihtiyacı artmıştır. Bu nedenle 
3G teknolojisinden daha hızlı bir internet bağlantısı 
ve video aktarımı sağlayan MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) teknolojisi, LTE (Long Term Evolution) 
standardına uygun şekilde dördüncü nesil mobil 
iletişim servisi olarak sunulmuştur.

Günümüze gelindiğinde ise internete bağlı olan 
cihazların, nesnelerin internetinin (IoT) ve bunun 
getirdiği veri yoğunluğunun artışı, bu yığın 
verilerinden anlamlı bilgiler çıkartılması gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Yeni nesil mobil teknolojisi 5G’nin 
yaygınlaşması sonrasında ise 5G altyapısı birçok 
sistemle entegre olabilecek, ham veri yığınını ölçüm 
noktasından kontrol merkezlerine kadar geniş bir bant 
aralığında taşıyabilecektir.

Dolayısıyla, 1G’den 5G’ye gidilen bu yolda, her 
bir nesil geçişinde, sistemlerin birbirleriyle olan 
iletişimleri artış göstermiştir. Bir başka deyişle, mobil 
teknolojilerdeki sıçramalarla birlikte her geçen gün 
Operasyonel Teknolojilerin (OT), Bilgi Teknolojileri (IT) 
ile entegrasyonu hızlanmıştır. Bunun sonucunda, 
nesnelerin interneti (IoT) kavramı hayatımıza girmiştir. 
5G teknolojisi yetenekleri nedeniyle birçok sektörde 
kullanabileceği gibi Akıllı Ulaşım Sistemlerine de 
(AUS) entegre edilebilecektir. 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Kullanım Alanları

Ülkemizde 24 milyonun üzerinde motorlu araç 
bulunmaktadır. 5G entegrasyonu ile birlikte IoT 
konseptinin Akıllı Ulaşım Sistemlerinde hayata 
geçmesiyle; 

a. Trafiğin izlenebilirliği ve denetlenebilirliği 
sağlanacaktır.

b. Daha güvenli bir trafik sağlanacak dolayısıyla trafik 
kaza sayıları azaltılabilecektir (Gohar & Nencioni, 
2021).

c. Trafik akışı kolaylaştırılacak, trafik daha yönetilebilir 
bir hale getirilecek ve trafikte kaybedilen süreler 
azaltılacaktır.

d. Yakıt tasarrufuna ve ekonomiye katkı sağlanacak, 
karbon emisyon miktarları azaltılabilecektir.

e. Km² başına desteklenebilecek cihaz (node) sayısı 
artacaktır (Thales, 2020).

Trafik yoğunluğuna göre adaptif olarak ayarlanacak 
kavşak ışıklarıyla trafik akışkanlığı artırılarak CO2 
emisyonu azaltılacaktır. Plaka tanıma ve olay algılama 
sistemleriyle güvenlik tehdidi oluşturabilecek 
araçlar önceden tespit edilebilecektir. Trafik Yönetim 

Sistemleri ile hem ulaşım sistemlerinin kontrol ve 
komutası sağlanacak hem de trafik yoğunluğu oluşan 
bölgelerin tespit edilmesi kolaylaştırılarak, önleyici 
ve düzeltici faaliyetler daha hızlı şekilde hayata 
geçirilebilecektir.

Veri trafiği yoğun olan Akıllı Ulaşım Sistemleri gibi 
sistemlerde, haberleşme ana omurgası kablolu 
altyapı olmakla birlikte, yetersiz bant genişliği 
ve gecikmeler (latency) nedeniyle 4G gibi mobil 
teknolojiler yedek veri hattı olarak kullanılmaktadır. 5G 
ile birlikte veri hızı 10 Gbps’a ulaşacak ve gecikmeler 
1 milisaniyeler seviyesine inecektir. Buna ek olarak, 
4G’nin km²’de desteklenen sensör sayısı 4.000 
iken 5G ile bu sayı bir milyon seviyesine çıkacak ve 
birçok sistemin entegrasyonunun yapılabilmesine 
olanak sağlanacaktır. 5G’nin beraberinde getireceği 
avantajlarla birlikte kablosuz ağların da kablolu ağlar 
gibi ana omurga olarak kullanılabilmesi mümkün 
olacaktır.

Thales’e göre (Thales, 2020) 5G ile birlikte sunulacak 
olan bant genişliğinin yüzde ellisi mobil cihazlara, 
yüzde kırkı akıllı araç veri trafiğine, yüzde onu ise IoT 
cihazlara ayrılacaktır. Bu durum, günümüzde Akıllı 
Ulaşım Sistemleri konseptinde 5G’ye yapılmakta 
olan yatırımların ne kadar önemli ve kritik olduğunu 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Buradan yola 
çıkarak, yakın bir gelecekte Akıllı Ulaşım Sistemlerinin 
sektörel pazar büyüklüğünün, akıllı araç sektörünün 
hızlı büyümesi ve buna bağlı 5G cihazlarının hızla 
yaygınlaşmasıyla birlikte, çok yüksek atılımlara sahne 
olacağı belirgin bir şekilde görülmektedir.

AUS
Ücret  

Toplama   
Sistemi

Elektronik  
Denetleme   

Sistemi

Akıllı  
Kavşak  

Yönetim  
Sistemi

Trafik   
Yönetim  
Sistemi
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Yirmi yılı aşkın süredir Akıllı Ulaşım Sistemlerinde 
edindiği tecrübelerle birlikte ASELSAN, sektördeki en 
önemli aktörlerden olup Akıllı Ulaşım Sistemlerinde 
lokomotif olmayı kendine amaç edinmiştir. ASELSAN 
Akıllı Ulaşım Sistemleri ürünleri Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

5G teknolojisinin yaygınlaşması ve IoT teknolojilerinin 
önem kazanmasıyla birlikte, Akıllı Uygulamalar konsepti 
kabuk değiştirecektir. Birçok sensörden (node) gelecek 
ham veriler 5G ile kontrol merkezine hızlı, yüksek 
çözünürlükle transfer edilmiş olacaktır. Bir başka 
deyişle, 5G teknolojisi daha çeşitli ve zengin veri setinin 
elde edilmesini sağlayacaktır. Bu sayede daha detaylı 
ve derin trafik analizleri yapılmasına olanak sağlanacak, 
trafik planlaması ve yatırımları daha verimli şekilde 
yapılabilecektir. Mevcuttaki tekil kavşak yönetimi ve 
çoklu yeşil dalga uygulamalarının yerini çoklu adaptif 
kavşak yönetimi algoritmaları alacaktır.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinde 5G’nin kullanımının 
sağlayacağı faydaların yanında, paydaşların 
karşılaşacağı problemler de bulunmaktadır. Birçok 
sensörden veri alınması nedeniyle iletişim ağ 
yapısındaki katılımcı sayısında artış yaşanacaktır. 
Mevcut yapılardan veri alınmasını sağlamak için 
birçok noktada revizyon çalışması yapılması 
gerekecektir. Kamu ve özel sektör paydaşlarının 
görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ihtiyacı 

doğacaktır. Bireysel kullanıcıların araç verilerinin 
toplanması kişisel veri gizliliği endişesi doğuracaktır. 
5G’nin yaygınlaşmasıyla ve akıllı araçların da bu 
kablosuz ağlara bağlanması ve hatta araçların 
fabrikadan bu altyapıya bağlanabilecek donanımlarla 
üretilmesi sebebiyle 5G’nin kullanılacağı Akıllı 
Ulaşım Sistemlerinde siber güvenlik endişelerini de 
beraberinde getirecektir. 

Mobil teknolojilerde yaşanan ilerlemelerle birlikte, 
OT sistemlerden alınan verilerin çözünürlüğü ve 
çeşitliliği artmıştır. 4G teknolojisinin gelmesiyle 
OT sistemlerin IT sistemlerle entegrasyonu hız 
kazanmış ve IT/OT bağı oluşmuştur. 5G ile gelecek 
olan yapı ile de Sistemlerin Sistemi uygulamaları 
daha önem kazanacaktır. Ayrıca kişisel verilerin 
gizliliği, siber güvenlik gereksinimleri ve sistem 
karmaşıklığının azaltılması için yeni mimari tasarım 
(framework) yaklaşımları gerekmekte olup, Akıllı 
Ulaşım Sistemleri alanında 5G teknolojisi ASELSAN 
ekipleri tarafından yakından takip edilmektedir. 
ASELSAN, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında Ücret 
Toplama Sistemi, Trafik Yönetim Sistemi, Elektronik 
Denetleme Sistemi, Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi 
ve Araç Yol Haberleşme Sistemi (V2X) çalışmalarını 
5G vizyonu ile devam ettirmektedir. ASELSAN, 
5G ile birlikte Akıllı Ulaşım Sistem çözümleriyle 
vatandaşlara daha yönetilebilir, daha hızlı ve daha 
güvenli bir trafik yönetimi sunacaktır.
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Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS, C-ITS), 
ulaşımdaki tüm unsurların (araç, altyapı, yaya, 
mobil ağlar vb.) birbirleriyle haberleşerek veri 
paylaşımı yapabilmesini ve bu verilerin işlenerek 
farklı uygulama ve servislerle verimliliğin ve 
güvenliğin artırılmasını, çevreye verilen zararın 
asgariye indirilmesini hedeflemektedir. Ulaşım 
sistemlerinde önümüzdeki yıllarda, araç üreticilerinin 
ve altyapı sağlayıcılarının öncülüğünde, V2X (Vehicle 
to Everything) teknolojisi temelinde radikal bir 
dönüşüm gerçekleşecektir.

V2X temelde, araçların diğer unsurlarla 
haberleşmesini sağlayan kablosuz haberleşme 
teknolojisidir. Bu teknolojinin geliştirilmesi dünyada 
iki farklı standart üzerinden ilerlemektedir. DSRC 
(Dedicated Short Range Communication) olarak 
isimlendirilen, IEEE tarafından standardize edilen 
(802.11.p) ve 3GPP tarafından standardize edilen 
C-V2X’dir (Cellular-V2X). K-AUS kapsamında trafik 
güvenliğini hedefleyen uygulamalar düşük erişim 
zamanlı doğrudan haberleşmeyi gerektirmektedir. 
Bu sebeple DSRC ve C-V2X, 5.9 GHz’de AUS için 
tahsis edilmiş bantta kısa mesafe haberleşme imkânı 
sunmaktadır. Bunun yanında erişim zamanının 
kritik olmadığı diğer trafik uygulamaları için C-V2X, 
doğrudan haberleşme yanında mobil ağlara 
(3G/4G/5G vb.) erişime de imkân tanımaktadır.

ULAŞIMIN GELECEĞİ:  
BAĞLANTILI ARAÇLAR
İsmail UĞUR
Muhammed Salim AKSOY
UGES Sistem Mühendisliği Direktörlüğü
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Avrupa Komisyonu tarafından potansiyel V2X uygulamaları öncelikli ve kademeli olarak gerçekleştirilmek üzere 
iki ana kategoride toplanmıştır. Bunlar;

Öncelikli Kategori

1. Elektronik Acil Fren Durum Lambası V2V 

2. Yaklaşan Acil Durum Aracı Uyarısı V2V

3. Yavaş veya Sabit Araç Uyarısı V2V 

4. Trafik Sıkışıklığı Uyarısı V2V

5. Tehlikeli Yer Bildirimi V2I

6. Yol Çalışması Uyarısı V2I

7. Hava Koşulu Uyarısı V2I

8. Araç İçi Yön Uyarısı V2I

9. Araç İçi Hız Limiti Uyarısı V2I

10. Araç Veri Tarama V2I

11. Şok Dalgası Sönümleme V2I

12. Yeşil Işık Optimum Hız Danışmanlığı (GLOSA/TTG) V2I

13. Sinyal İhlali / Kavşak Güvenliği V2I

14. Trafik Sinyali Önceliği Talebi V2I

İkincil Kategori

1. Özel Otopark Bilgisi V2I 

2. Sokak Otoparkları Bilgi Sistemi ve Yönetimi V2I 

3. Park et ve Sür (Park & Ride) Bilgisi V2I 

4. Alternatif Yakıtlı Araçlar için Dolum ve Şarj İstasyonları Bilgisi V2I 

5. Trafik Bilgi ve Akıllı Yönlendirme Sistemi V2I 

6. Kentsel Alanlar İçin Bölge Erişim Kontrolü V2I 

7. Yükleme Bölgesi Yönetimi V2I 

8. Yayalar ve Bisiklet Kullanıcıları İçin Yol Koruması V2P 

9. Çarpışma Risk Uyarısı V2V 

10. Yaklaşan Motosiklet Uyarısı V2V 

11. Yanlış Yol Uyarısı V2I 

Kaynak: (Avrupa Komisyonu, 2016)
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Yukarıda bahsedilen uygulamalar yanında V2X teknolojisi tam otonom araçlara geçişe de önemli katkı 
sağlayacaktır. Araç üzerindeki algılayıcılara ek olarak, V2X haberleşme kanalı üzerinden aktarılacak kritik 
bilgiler, radar, lidar vb. algılayıcılardan farklı olarak, görüş hattının ötesindeki çevre koşullarından etkilenmeden 
durumsal farkındalık sağlayacaktır. Bunun yanında 5G ve 6G gibi mobil haberleşme teknolojilerindeki 
gelişmelerle ulaşılacak düşük erişim zamanlı geniş bant iletişim altyapısı, araçların algılayıcı verileri birbiriyle 
paylaşılarak tam işbirlikçi bir yapıda yüksek güvenlikli otonom sürüş uygulamalarına imkân tanıyacaktır.

Vehicle Platooning

Remote Driving

Cooperative Manoeuver, Sensor Sharing

Advanced Driving

K-AUS’tan beklenen öncelikli fayda, insan kaynaklı 
trafik kazalarının asgariye indirilmesidir. Bu 
dönüşümle ortaya çıkacak etkinin tespiti için 
yapılan çalışmalarda aşağıda örnekleri verilen 
durumlar için radikal iyileştirmelerin sağlanabileceği 
öngörülmektedir.

• K-AUS uygulamaları ile ABD genelinde yıllık 
191.202 - 270.011 yaralanmanın ve 511.118 
- 728.173 araç hasarının önlenebileceği 
düşünülmektedir (USDOT, 2015). 

• Almanya’da yürütülen çalışmalarda ise kavşak 
güvenliği uygulamaları sonucu kazaların yüzde 
66 azalabileceği ortaya konulmuştur (Avrupa 
Komisyonu, 2017).

• K-AUS uygulamalarının sürücü kaynaklı trafik 
kazalarını yüzde 81 oranında azaltabileceği 
raporlanmıştır (Jadaana K., Zeaterb S., Abukhalilc 
Y., 2017, s.3).

• AUS uygulamalarının niteliğine bağlı olarak 
yolculuk süresinin yüzde 23 ila 42 azalması 
öngörülmektedir (USDOT, 2015).

• 2018 yılından 2030 yılına kadar toplam maliyet 
ve fayda temel alınarak 3:1’e kadar bir fayda 
maliyet oranı oluşturması beklenmektedir (Avrupa 
Komisyonu, 2016, s.6).
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Kritik Altyapılar Nelerdir?

Bünyelerindeki sistemlerin, varlıkların ve ağ 
yapılarının devamlılığının bozulması veya 
aksaması sonucunda ülke güvenliğinin, toplumun 
sosyoekonomik refahının ve halk sağlığının olumsuz 
etkilendiği altyapılar, US. Cybersecurity and 
Infrastructure Agency tarafından kritik altyapılar 
olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda farklı ülkeler 
tarafından farklı sistemler kritik altyapılar olarak 
nitelendirilmektedir. Genel olarak; elektrik, su, 
doğalgaz ve akaryakıt iletim ve dağıtım sistemleri, 
raylı ulaşım altyapıları, kritik üretim tesisleri başlıca 
kritik altyapılar arasında sıralanmaktadır. Bahsi 
geçen bu altyapıların temel özellikleri arasında 
geniş bir alana yayılması, 7/24 çalışmaları, yönetimi 
kapsamında organizasyonel birimlerin bulunması 
ve çoğunlukla merkezi olarak yönetilmeleri 
bulunmaktadır. 

Kritik Altyapılarda Haberleşmenin Önemi

Temel olarak, operasyon merkezi bünyesinde 
bulunan SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) vb. yazılımlar ile uzak saha 
noktalarındaki ölçümler RTU (Remote Terminal 
Unit) gibi cihazlar aracılıyla toplanmakta ve farklı 
haberleşme altyapıları üzerinden operasyon 
merkezine gönderilmektedir. Operasyon merkezinde 
toplanan veriler operatörlere gösterilmekte, 
operatör müdahalesi ve/veya yazılımlarda tanımlı 
yetenekler üzerinden otomatik olarak sistemin 
kontrolü yine aynı haberleşme altyapıları üzerinden 
gerçekleşmektedir. Sistemin izlenmesi ve kontrolü 
için büyük öneme sahip olan bu akışın bozulmasının 
temel sebeplerinden biri olarak haberleşme 
altyapısında gerçekleşen teknik aksaklıklar 
da sayılabilir. Bu bağlamda, 5G teknolojisinin 
kullanımı ile işletmelerin daha etkin yönetiminin 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu yazıda bunun 
önemi ve ne gibi kullanım senaryoları olduğu 
anlatılmaktadır.

Kritik Altyapı Sistem İşletmelerinde Neler 
Değişti?

Kritik altyapı sistem işletmeleri (CISO – Critical 
Infrastructure System Operators), uzaktan yönetime 
başlanan ilk yıllarda, sahadaki ekipmanların 
teknolojilerine daha hâkim ve çoğu zaman insanlı 
istasyonlar ile sistemleri işletmekteydi. Bu 
aşamada daha çok sesli haberleşme teknolojilerini 
kullanmaktaydılar ve sistem işletme personelleri 
operasyonel teknolojiler (OT) üzerinden derin 
bir bilgi birikimine sahipti. Öte yandan, bilgi 
teknolojilerinin (IT) gelişmesi ile bu teknolojilerin 
sistem işletmelerinin ihtiyaçlarını cevaplayacak 
şekilde kullanımı da gündeme geldi. Bu noktada 
farklı alanlar olarak görülen OT ve IT altyapılarının 
yakınsaması ve sistem işletme personellerinin 
sadece OT konusunda değil, bilgi teknolojileri 
konusunda da bilgi birikimine sahip olması gerekliliği 
doğmuştur. Örneğin, bu değişim sonrasında elektrik 
iletim şebekesi işletmeleri sahadaki kesici, ayırıcı 
ve güç trafosu haricinde SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy), MPLS (Multiprotocol Label Switching), 
uydu bağlantıları, GSM modemler vb. bilgi 
teknolojileri ve haberleşme sistemleri ile ilgilenmeye 
de başlamışlardır. 

Yukarıda bahsedilen yaklaşım değişimi haricinde, 
kritik altyapı sistem işletmelerinin farklı bir bakış 
açısına sahip olmasına sebep olan konulardan 
biri ise mevcuttaki operasyonel altyapıların 
güncellenmesi ve genişletilmesi sırasında yaşanan 
olumsuzluklardır. İşletmelerin eski altyapılar 
ile uyumlu çalışabilecek sistemlere gereksinim 
duyması sonrasında, hem teknoloji üreticileri hem 
de işletmeler tarafında bilgi teknolojileri ile daha 
entegre çözümlerin kullanımı artış göstermiştir.

Kritik Altyapı Sistem İşletmelerinin 
Gereksinimleri ve 5G

1. Kritik altyapıların en temel gereksinimlerinden 
biri gerçek zamanlı çalışabilmektir. Örneğin, 
elektrik şebekelerinde kullanılan diferansiyel 
koruma rölelerinin gerçek zamanlı haberleşmesi 
gerekmekte olup ve en fazla 100 milisaniye 

KRİTİK ALTYAPILAR VE 5G 
KULLANIM SENARYOLARI
Emre RIZVANOĞLU
UGES Sistem Mühendisliği Direktörlüğü
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gecikme ile koordine olmaları gerekmektedir. Bu 
gereksinimin karşılanması için genelde fiber optik 
kablo üzerinden haberleşme sağlanmaktadır. 
Öte yandan, tek bir istasyon içerisinde ise 1 
milisaniye görev döngüsünde kontroller ve 
mantıklar ile sistemin kararlı durumda kalması 
sağlanmaktadır. 

2. Sistem işletmelerinin önemli gereksinimlerinden 
bir diğeri, büyüyen ve gelişmekte olan sistemin 
bağlantısallığını korumak için hem ekonomik 
hem de teknik yeterliliğe sahip, emre amadeliği 
yüksek bir haberleşme altyapısına sahip olmak 
ve bu konuda teknik destek tepki süreleri 
düşük muhatap kurumlar ile çalışmaktır. Bu 
kapsamda birçok sistem, işletmesi eski sistemleri 
yönetmek ve ayakta tutmak için çok fazla iş gücü 
harcamakta ve talep ettikleri emre amadeliği 
sağlayamamaktadır. 

3. Yeni nesil analiz yöntemleri ve sensör teknolojileri 
ile sahadaki birçok cihaz veri üretip gönderecek 
yapıya bürünmüştür. Bu yapıya sahip endüstriyel 
nesnelerin interneti içerisinde, artan bağlantı 
ve bant genişliği isterleri içerisinde mevcut 
haberleşme sistemlerinin yetersiz kaldığı 
gözlemlenmektedir. Kritik altyapı işletmeleri 
sahadaki veriler haricinde kamera görüntülerini 
canlı olarak almak, bunlar üzerinde analizler 
yapabilmek, bu verileri saha ekipmanları 

içerisindeki sensör verileri ile ilişkilendirmek gibi 
isterlere sahiptir. Bu kapsamda, daha fazla cihazla 
ve daha yüksek bant genişliğinde haberleşen 
altyapılara ihtiyaç duyulmaktadır. 

4. Kritik sistem işletmelerinin güncellenen ve 
genişleyen saha içerisinde kablolu haberleşme 
için altyapıları kurması hem iş güvenliği açısından 
hem de operasyonel güvenlik açısından riskler 
taşımaktadır. Bugün kullanılan 3G ve 4G gibi 
teknolojiler ise kablolu haberleşme teknolojilerinin 
sağladığı emre amadelik ve bant genişliğini 
sağlayamamıştır.

Yukarıda ifade edilen gereksinimler doğrultusunda, 
5G aşağıda ifade edilen yetenekleri ile kritik 
altyapı işletmelerinin sorunlarına cevap olabilecek 
niteliktedir. 

• 10 Gbps’ye kadar veri hızı (4G ve 4.5G ağların 100 
katı hızlara kadar)

• 1 milisaniyeye yaklaşan gecikmeler
• Alan başına 1000 kat bant genişliği
• Alan başına, 4G LTE’ye göre 100 kat fazla cihaz 

bağlantısı
• Yüzde 99.999 emre amadelik
• Yüzde 100 kapsama
• Nesnelerin interneti cihazlarında on yıla kadar 

düşük güç tüketimi ile batarya ömrü

coverage

5G technology  
is driven by

Up to 10 Gbps data rate 
10 to 100x improvement
over 4G and 4.5G networks

8
specification  
requirements

100
%

99.999% availability

1 milisecond latency

Up to 10-year battery life  
for low power IoT device

Up to 100x number of  
connected devices per unit  
area (compared with 4G LTE)

90% reduction in network  
energy usage

1.000x bandwith per unit area
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Kullanım Senaryoları ve Örnek Uygulamalar

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt şebekeleri bünyesinde 
işletmelerin 5G kullanarak konsept doğrulama 
çalışmaları bir süredir devam etmektedir. Örneğin, 
Huawei Çin’deki bir trafo merkezi bünyesinde akıllı 
denetleme robotları, yüksek çözünürlüklü kameralar 
ve analiz sistemi ile bir çalışma gerçekleştirmiştir. 
Bununla beraber, diferansiyel koruma ekipmanlarının 
5G üzerinde kullanımı ile 15 milisaniyeden 
düşük gecikmeler ile röle koordinasyonu 
gerçekleştirilmiştir. 

Akıllı şebekeler tarafında akıllı sayaç okuma 
sistemlerinin, 5G’nin yoğun kullanım alanlarından 
biri olacağı değerlendirilmektedir. Akıllı sayaçlar 
ve otomatik sayaç okuma sistemleri 5G öncesinde 
de kullanılan bir teknoloji olmasına rağmen, 
mevcuttaki sayaç sayısı ve toplam bağlantı sayıları 
değerlendirildiğinde 5G’nin yüksek cihaz bağlantı 
sayısı yeteneklerinin büyük fayda sağlayacağı 
Ericsson firmasının 5G ile ilgili raporunda da ifade 
edilmektedir.

Kritik altyapı işletmelerinin son zamanlardaki en 
önemli çalışmaları, varlıkların yönetim ve izlenmesi 
üzerine olmaktadır. Bu kapsamda, sahadaki 
ekipmanların sayısal ikizlerinin yönetilmesi ve takip 

edilmesi çalışmalarında saha bileşenlerinden gelen 
sensör bilgilerinin yönetimi ve temini konusunda 
5G’nin faydaları değerlendirilmektedir. Örneğin, 
rüzgâr türbinleri içerisinde kablolu erişimin zor 
olduğu noktalardaki sensör verileri için de 5G 
kullanımı değerlendirilmektedir.

Kritik altyapıların güvenliği ve sistemin kararlılığı ülke 
güvenliği, sosyoekonomik refah ve toplum huzuru 
için büyük bir önem taşımaktadır ve bu konu birçok 
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir önemle 
ele alınmaktadır. Bu altyapıların sürdürülebilirliği 
için önem arz eden 5G teknolojisi yatay ve dikey 
entegrasyonlar bünyesinde ASELSAN için de büyük 
önem taşımaktadır. Hem kamuya açık hem de 
özel 5G ağların kurulumu ve yönetilmesi ile kritik 
altyapı işletmelerine büyük fayda sağlanabileceği 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme aşağıda 
gösterilen şekilde uluslararası kurumlar tarafından 
da ifade edilmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi 
Ericsson tarafında yapılan araştırmalara göre 5G 
pazarının büyük bir bölümünü, üretim ve şebeke 
işletmelerinin oluşturduğu gözlemlenmektedir.

ASELSAN’ın bu teknolojilerdeki bilgi birikiminin hem 
misyonu hem de ulusal ve uluslararası pazarda 
konumlanabilmesi açısından önem arz ettiği 
değerlendirilmektedir.

19% - Energy and utilities 1% - Agriculture

18% - Manufacturing

4% - Retail

13% - Public safety

6% - Financial services

8% - Automotive

9% - Media and 
entertainment

We estimate that  
5G-enabled industry  

digitalization revenues  
for ICT players will be  

USD 1.3 trillion  
in 2026

10% - Public transport

12% - Healthcare
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5G 
YAYILIM 
PLANLARI

Dünyada ve Türkiye'de 5G Yayılım Planları ve Pazar Analizi





Dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ile teknolojiye 
erişimde kullanılan cihazların çeşitliliğinin ve 
yaygınlığının artması, giderek daha fazla hizmetin ve 
yeni ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Dünya genelinde akıllı cihaz sayısındaki hızlı artış, 
teknolojik gelişmeler, kullanıcıların hız, kapasite ve 
kapsama kalitesinin artması yönündeki talepleri 
gibi etkenler, mobil geniş bant teknolojilerinde 
sürekli olarak yeni gelişmeleri tetiklemektedir. 
Artarak devam eden internete bağlı cihaz sayısı, 
makineden makineye uygulamalar, nesnelerin 
interneti (Internet of Things - IoT), haberleşme 
cihaz ve ekipmanlarındaki enerji verimliliği, artan 

hız ve kapasite talebi 5G ve ötesini gündeme 
getirmiş ve küresel mobil sektörü son birkaç yıldır 
5G teknolojisine odaklanmıştır. 5G teknolojisi ile bu 
çeşitlilikteki ihtiyaçların ve taleplerin daha iyi ve eş 
zamanlı olarak karşılanması amaçlanmıştır.

5G’nin sadece elektronik haberleşme sektörü 
açısından kişiler arasındaki iletişimi hızlandırması 
ve çeşitlendirmesinin ötesinde aynı zamanda 
nesneleri birbirine bağlaması anlamında önceki 
nesil sistemlerden de büyük oranda farklılık 
oluşturmasından dolayı farklı değerlendirilmesi 
gerekecektir.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE  
5G YAYILIM PLANLARI VE 
PAZAR ANALİZİ
Pınar KIRIKKANAT
Kemal ARI
Hakan AKSU
HBT Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü
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5G, her alanda dijital dönüşümü hızlandırarak 
yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve 
kullanılmasında etken olacaktır. Bu durum aynı 
zamanda yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri 
ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi uygulamaların 
gelişimini de hızlandırarak sürdürülebilir kalkınma 
hedefinde anahtar bir rol oynayacaktır. Bunun 
yanında, 5G teknolojilerinin gelişimi gelecekte 
sosyoekonomik büyümenin ve dolayısı ile ülkelerin 
rekabet gücünün en önemli bileşenlerinden biri 
haline gelecektir. 5G yalnızca mobil operatörlerin 
ve tüketici iletişiminin ihtiyaçlarını karşılamakla 
kalmayacak, aynı zamanda tek bir teknoloji içinde 
birleştirilen çok geniş uygulama ve kullanım 
çeşitliliğine olanak tanıyacaktır. 5G, dijital 
dönüşümün bir unsurunu oluşturacaktır. Bununla 
birlikte, 5G çok sayıda sektörü de hedeflemektedir. 
5G’nin iletişim hızlarındaki artışı sağlamasının 
ötesinde birçok yeteneğe sahip olması sektörlere 
hareketlilik kazandıracaktır.

5G şebekeleri ile gelişmiş mobil geniş bant, ultra 
güvenilir ve düşük gecikmeli haberleşme ve çok 
sayıda cihazın birbiriyle iletişimine olanak tanıyan 
bir altyapının sağlanması hedeflendiğinden, 5G’nin 
sunduklarından sadece elektronik haberleşme 
sektörünün değil dikey sektörler olarak adlandırılan 

otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım gibi birçok tüm 
sektörlerin faydalanacağı düşünülmektedir.

5G, bireysel kullanıcılara ek olarak hemen her 
şeyin birbiriyle haberleştiği ve fiziksel boyut 
kadar sanal boyutun ön plana çıkacağı bir çağın 
başlangıcını simgeleyecektir. 2020 sonrası dünyada 
km2’de dolaşacak ortalama verinin 4 yılda bir 16 
kat artacağı, bu talebi karşılamak üzere önceki 
nesle göre 25 kat fazla frekansa ve çok fazla baz 
istasyonuna gereksinim duyulacağı öngörülmektedir. 
Bağlantı yoğunluğunun önemli bir kısmı, insanlar 
ve nesneler arasında olacaktır. Sensör içeren 
ekipmanların yüzde 99’u internete bağlı hale 
gelecektir.

Dikey sektörlerin büyümesi, gelişmesi ve dijital 
devrimin sürekliliği için geleneksel endüstrilerin 
de dijitalleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
2025 yılına kadar toplam dijital dönüşüm pazarının 
15 trilyon ABD doları büyüklüğüne ulaşması 
öngörülmektedir. Elektronik haberleşme sektörü, 
bu fırsatları çok iyi analiz ederek dikey sektörlerin 
dijitalleşmesi yönünde daha fazla çaba sarf etmelidir. 
Bağlanabilirliğin artırılması ve dikey sektörlerin 
gelişimi, ağ sistemlerinin geleceğinde önemli bir yer 
tutmaktadır.

2017 2019 2020 2025

2020 5G İÇİN DÖNÜM NOKTASIDIR

TEKNOLOJİ

Birçok pazarda 5G lansmanları yapılıyor 1,35 milyar  
5G bağlantısı

4G  
öncülük ediyor

3 milyardan  
fazla 5 milyar

5 milyar Yaklaşık 
6 milyar

Mobil İnternet 
Kullanıcıları

Tek Mobil Aboneler
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Kısaca “gigabit toplumu” olarak adlandırılan ve çok 
büyük miktarlarda verinin her saniye, her salise 
işlenerek yaşamı şekillendiren bir değişimden 
bahsedilmektedir. Bu değişim için hazırlıklı olmak 
gerekmektedir. Hem kullanılacak yeni teknolojilerin 
olabilecek en yüksek ölçüde yerli ve milli olması 

için hem de değişecek yaşam unsurlarının ülke 
gerçeklerimizle, kültürümüzle koşut olması için 
hazırlanmak gerekmektedir. Akıllı olma yolunda 
ilerleyen ağlarda, siber güvenliğe önem verilmesi 
gerektiğinin farkında ve bilincinde olunması gerektiği 
unutulmamalıdır.

Mobil Endüstrinin  
5G Hedefleri

Herkes için Sınırsız Bağlantı

Geliştirilmiş  
Genişbant

Nesnelerin İnterneti ve  
Kritik Haberleşme

Dikey/endüstriyel 
Dönüşüm

5G  
HEDEFLERİ

Network Ekonomisi  
ve Yenilik

Kaynak:  
GSA Market Statistics -  
Aug 2021

5G networkte kuruldu, servis verilmeye başlandı
5G networkte kuruldu, ticari kullanıma hazır
Planlama aşamasında
5G networkte kuruldu, geçiş lanse edilmiş
Kuruluyor
Değerlendirme/Test etme/Deneme
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Dünyada 5G

Spektrum ihalelerindeki gecikmelere ve 
COVID-19 pandemisinin dünyaya yaşattığı bütün 
olumsuzluklara rağmen, 2020’de birçok mobil 
operatör 5G’de kurulum planlarını devam ettirmiştir.

Dünya çapında 100 yeni 5G ağı hizmete girmiş ve 
2020’de canlı 5G ağlarının sayısı bir önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 223 artarak 160‘ı geçmiş ve 4G’ye 
göre markete hızlı bir giriş yapmıştır.

Bugüne baktığımızda Çin, Güney Kore ve ABD 5G 
ağlarını diğer ülkelerden çok daha önce hayata 
geçirmiş ve bu da bu ülke grubunu 5G kurulumu ve 
5G abone sayısı açısından lider konuma getirmiştir. 
2020 yılı boyunca yaptıkları yeni 5G ağı yatırımlarını 
tanıtan Batı Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa ile gelişmiş 
Asya-Pasifik ülkeleri, 2020’de dünya çapında 
en fazla yeni kurulum gerçekleştiren bölgeler 
olmuştur. Daha detaylı söylemek gerekirse mobil 
operatörler 27 Avrupa Birliği üye devletinin 23’ünde 

5G ağ hizmetlerini başlatmıştır. Kıbrıs Rum Kesimi, 
Litvanya, Malta ve Portekiz, AB2de Aralık 2020 
itibarıyla Avrupa’da 5G hizmetlerini başlatmayan son 
birkaç ülke olarak kalmıştır.

Asya’daki duruma bakılacak olursa; Japonya’da 
hizmet hayatına yeni başlayan bir mobil operatör 
bile 5G hizmetlerini Eylül 2020’de başlatmıştır. 
Hong Kong’da ise 5G hizmetleri, üç büyük operatör 
tarafından Nisan 20202de piyasaya sürülmüştür. 

Güney Afrika ve Latin Amerika da 2020’de canlı 5G 
ağlarını hizmete almıştır.

5G kullanıcı terminallerinin ticari kullanılabilirliğinin 
hızlanması, 5G’ye uygun spektrumun kısmen de 
olsa mevcudiyeti, mobil operatörlerin 5G’yi başlatma 
konusundaki kararlılığı ve güçlü duruşu COVID-19’un 
getirdiği zorluklara rağmen, dünya çapında kullanıma 
alınan 5G ağlarının sayısındaki önemli artışın temel 
sebepleri olmuştur.

Şubat 2021 itibarıyla, dünya ülkelerinin yüzde 
30’undan fazlasının 5G’ye erişimi bulunmaktadır. 
Bazı tahminlere göre, 2026 yılına kadar 3,5 milyar 
kişi 5G bağlantıya ulaşacaktır.

Şu ana kadar yayılımı az olmuş gibi görünse de 5G bir önceki nesil haberleşme 
teknolojisi olan 4G’ye göre çok daha hızlı bir yayılım göstermektedir.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

5G

Teknoloji Bazlı Mobil Abonelik (Milyar)

3,5 milyar

0

1
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Not: Bu grafikte IoT 
bağlantıları dahil değildir.  
Sabit kablosuz ağ dahildir.

2026'ya kadar  
3,5 milyar abone  
5G'ye geçecek

LTE (4G)

WCDMA/HSPA (3G)

GSM/EDGE-only (2G)

TD-SCDMA (3G)

CDMA-only (2G/3G)

¹ GSA (April 2021)

8,8

8
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2021 ortası itibarıyla bu konuda öncü rol oynayan 
ülkelerin 5G şebeke kurulumlarında geldiği 
durum ve açık kaynaklardan paylaştıkları ölçüde 
stratejileri şöyle özetlenebilir:

Almanya

Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı 
Bakanlığı (Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur) tarafından yayınlanan 
5G Stratejisine ve Alman Federal Hükümetinin 
5G Stratejisine göre, deneme kurulumları 
2018’de başladı ve 2020’de ticari ağ tanıtımları 
gerçekleştirildi. Almanya’nın 5G marketi gelişim 
stratejisi ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

Eylül 20192da Almanya’da Berlin, Darmstadt, 
Münih, Bonn ve Köln’de kullanıma sunulan 5G şu 
anda 10 milyon kişiye hizmet veriyor ve 2025 yılına 
kadar ülkenin yüzde 90’ının 5G ile kapsanması 
hedefleniyor. 

Alman hükümeti 5G’de uzun dönem stratejisini 
oluştururken son adım olan şehirler için 5G ayağı 
için ise farklı bir yöntem seçti.  Belediyelerin farklı 
alanlarındaki üç sorununu çözmek üzerine yaptığı 
yarışmalarda öne çıkan alanları stratejisine ekleyerek 
seçilecek projeye en az 2 milyon Euro bütçe 
ayıracağını duyurdu.

Akıllı trafik kontrol Akıllı şehir aydınlatması

Gigabit bölgeler Akıllı ölçümler

Akıllı atık imhası

Akıllı bölgeler için 5G

Akıllı toplu taşıma

Akıllı park alanı yönetimi

Almanya’da  
5G marketi gelişim 

stratejisi

5G

Ağ kurulumlarını hızlandırmak1

Talebe göre frekansları kullanıma açmak2

Haberleşme ve endüstri işbirliğini teşvik3

Hedefe yönelik ve koordineli araştırma4

Şehir ve kasabalar için 5G5
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Birleşik Krallık

İngiltere’nin en büyük mobil operatörü; 30 Mayıs 
2019’da Londra, Cardiff, Edinburgh, Belfast, 
Birmingham ve Manchester’da kullanıma aldığı 5G 
ağ hizmetlerini şu anda 160 şehre yayarak Birleşik 
Krallık’ta 5G’de kapsamlı hizmet veren ilk şirket oldu. 

Bir başka dünya devi operatör ise 5G’nin araç 
iletişiminde nasıl kullanılabileceğini test ettikten 
ve 5G kullanarak holografik bir telefon görüşmesini 
başarıyla tamamladıktan sonra, beşinci nesil ağlarını 
3 Temmuz 2019’da yedi şehirde başlattı. Şu an 
toplam İngiltere genelinde 100 noktada kapsama 
sağlıyor.

Amerika Kıtası

Kuzey Amerika’da dağınık ve kapsamları sınırlı da 
olsa 5G ağlarının ortaya çıktığı görülüyor. Örneğin 
Porto Riko’da 5G 2019’da test edilmeye başlandı. 
Tahminler, 2023 yılına kadar Kuzey Amerika mobil 
bağlantılarının yüzde 32’sinin 5G ağında olacağını 
yönünde.

 Orta Amerika’da ise nispeten yavaş bir dağıtım ağı 
görülüyor. Kosta Rika’da Nisan 2021’de 5G tanıtımı 
yapılsa da ağın ne zaman kullanıma sunulacağı 
henüz belli değil.

En büyük nüfusa sahip Güney Amerika ülkeleri ise 
5G’yi 2019’un sonlarından itibaren kullanıma alarak 
kıtada öncülüklerini gösterdi. Örneğin Şili’de ülkedeki 
en büyük telekom şirketi müşterilerine 5G kablosuz 
hizmeti sunmak için büyük bir üretici ile ortaklık 
kurdu ve 2021 başında hizmet vermeye başladı.

Brezilya’da 5G üzerine çalışan üç mobil operatörden 
biri ağını, Temmuz 2020’ye kadar sekiz şehirde 
kullanıma sundu, bir diğeri ise ilk ağını 14 Temmuz 
2020’de São Paulo, Rio de Janeiro ve diğer bazı 
bölgelerde kullanıma aldı. 

Kanada’da bir mobil operatör, 2019’da 5G’ye 4 milyar 
doların üzerinde yatırım yaparak 2020’nin başlarında 
kendi ağlarını sunmaya başladı. Yeni ağ şu anda 173 
kasaba ve şehri kapsıyor. Diğer operatör ise ağlarını 
Haziran 2020’de Vancouver, Montreal, Greater 
Toronto Bölgesi ve diğer yerlerde kullanıma sunmaya 
başladı. 

Güney Kore

Üç Güney Koreli şirket, 1 Aralık 2018’de ülkeye 
mobil 5G getirmek için iş birliği yaparak Seul ve 
çevresindeki yerlerde hizmet vermeye başladı 
2019’dan önce yedi binden fazla site konuşlandırıldı 
ve 2019’un başlarında sınırsız 5G hizmeti sunmaya 
başladılar. Hızla yıl sonuna kadar kapsama alanları 
85 şehre genişletildi.

Operatörlerden biri daha önce PyeongChang’daki 
2018 Kış Olimpiyat Oyunlarında 5G hizmetini 
sergilemek için Intel ile iş birliği yapmıştı. Aynı 
operatör 5G ve diğer yenilikçi teknolojilere 2023 
yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım 
yapmayı planladığını duyurdu.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığındaki ICT ve Broadcasting 
Technology Policy Direktörü Heo Won-seok’a göre, 
ülkenin mobil kullanıcılarının yüzde 90’ı 2026 yılına 
kadar 5G ağında olacak.

Avustralya

Avustralya’da, 2020 ortasından bu yana iki binden 
fazla site ile nüfusun yüzde 41’inden fazlasının 
kapsamaya dahil olduğu bu yolculukta önemli bir 
kilometre taşı aşılmış durumda.

Bir sonraki adım ülkedeki 5G ağı yeteneklerini metro, 
bölgesel ve kırsal Avustralya genelinde daha fazla 
alana taşımak.

12 milyondan fazla Avustralyalı şu anda her gün 
5G kapsamasından faydalanıyor ve bağlantının her 
zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda süper 
hızlı ağa erişim sağlıyorlar.

Çin, Sektördeki Büyük Oyuncu

Güney Kore’de olduğu gibi Çin’de de üç network 
operatörü, 31 Ekim 2019’da resmi olarak 5G'yi Çin’e 
getirdi.

Çin’de internet hizmeti, şuan çoğu mobil kullanıcı 
olan 900 milyon kişiye ulaşıyor ve bu orandaki 
kullanıcı sayısı 5G geliştirme sürecinde başarının 
temelini oluşturdu. Tahminlere göre Çin’de 5G 
kullanıcıları 2023 sonunda 650 milyona ulaşarak 
nüfusun yüzde 40’ını kapsayacak. 
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Eylül 2020 sonuna kadar Çin’de kurulumu yapılan 5G baz istasyonu sayısı 690 bini 
geçti ve kullanıcı sayısı 160 milyona ulaştı. Ayrıca, 2020’de Çin’in telekomünikasyon 
alanında yüzde 16,5 artan sabit kıymet yatırımının üçte biri 5G’ye yönelikti.

Çin 5G konusunda üreticilerin aldığı patent sayısında da önde görünüyor.

Haberleşme sektörünün yanı sıra Çinli üreticilerin kuracağı ağlar ile 5G’nin 
dikey sektörlerde de yaygın şekilde kullanılacağı ön görülüyor.

0 1 2 3

2020 İtibarı ile 5G Patent Sayısı (binler seviyesinde)
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Kaynak: iResearch, EY
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Türkiye’de 5G

Ülkemizde 5G teknolojisine yön verecek olan BTK 
ve mobil operatörlerimizin teknolojinin ülkemize 
kazandırılması ile ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir:

BTK

Ülkemizde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu uyarınca ulusal çapta verilecek frekans 
bandı kullanım haklarına ilişkin strateji ve politikalar 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) tarafından 
belirlenmekte, Bakanlığın strateji ve politikalarını 
dikkate alarak yetkilendirme, spektrum yönetimi 
hakkında gerekli düzenlemeler ile denetlemeler Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 5G ve ötesi 
teknolojiler için de spektrum yönetimi, ihale ve 
altyapı ile ilgili politikalar ve hazırlıklar UAB ile BTK 
tarafından yürütülmektedir. 

UAB ile BTK öncülüğünde kurulmuş olan Yeni Nesil 
Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu 
(5GTR Forumu) çalışma grupları tarafından 
oluşturulan 5G ve Ötesi Beyaz Kitap’ta Türkiye’nin 
dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve 
bunu yaparken de tüketici olmanın ötesinde üretici 

konumuna geçilebilmesine önem verildiği ifade 
edilmektedir. Bu öneme binaen, 5G ve ötesi yeni 
nesil mobil haberleşme sistemlerinde yerli ve milli, 
dünya pazarında yer alacak katma değeri yüksek 
ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirmek amacıyla 
ulusal ve uluslararası seviyede kamu, sanayi ve 
akademinin iş birliği ile ekosistemdeki paydaşlarla 
çalışmalar yapılmasının amaçlandığı Beyaz Kitap’ta 
belirtilmektedir.

UAB koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Genişbant 
Stratejisi (2017-2020) eylem planında “5G ve Ötesi 
Ar-Ge ve Standart Çalışmalarının Yürütülmesi” ve 
“Elektronik Haberleşme Sektöründe Yerli Üretim ve 
Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi” eylemlerine 
yer verilmektedir. Bu eylem planlarında, kamu ve 
özel sektörde ulusal ve uluslararası iş birliklerinin 
artırılması, yeni nesil mobil teknolojiler için Ar-
Ge, patent, standardizasyon, yerli üretimi teşvik 
çalışmalarının yürütülmesi ve milli ekosistemden 
küresel etkinliğe sahip iş ilişkileri, yeni şirketler, 
iştirakler, müteşebbisler ve markalar doğması 
hedeflenmektedir. Ayrıca, 5G standartlarının 
gelişimine paralel olarak uluslararası platformlardaki 
Ar-Ge çalışmalarının yakından takip edilmesi, bu 
çalışmalara ülkemiz adına katılımın teşvik edilmesi 
ve 5G ve ötesi elektronik haberleşme ekipmanlarının 

2034'e kadar Çin'de 5G'nin dikey sektörlerde kullanım dağılımı

8% - Kamu Hizmetleri

9% - Tarım

10%  
Haberleşme ve  
Bilgi Teknolojileri  
Ticaret

12% - Finansal Hizmetler

62% - Üretim
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ülkemizde de üretilmesine imkân sağlamak üzere 
yerli sanayinin bu alana özendirilmesi amacıyla Ar-
Ge kaynakları kullandırılması amaçlanmaktadır.

BTK’nın 2019-2023 Stratejik Planında, 5G ile ilgili 
hedeflerde öncelikle yeni nesil 5G haberleşme 
teknolojisinin ülkemizde kullanımı için gerekli 
çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu 
kapsamda, işletmecilere geniş ve parçalanmamış 
5G frekans tahsisi yapılması, mevzuatın 5G 
teknolojisi ile oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde 
sadeleştirilmesi ve esnekliğinin sağlanması, 
small cell (küçük hücre) baz istasyonlarının 
kurulumunun kolaylaştırılması, 5G hizmetlerinin 
sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyacının tespiti ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından alınacak 
tedbirlerin belirlenmesi, üniversiteler ve özel 
sektör kuruluşlarıyla 5G teknolojisini geliştirmek 
üzerine iş birliği yapılması, uluslararası kuruluşların 
5G’ye yönelik standardizasyon çalışmalarının 
incelenmesi ve ulusal mevzuatla uluslararası 
standartların uyumlaştırılması ve işletmecilerin 
5G konusundaki hazırlıklarının takip edilmesi ve 
yönlendirilmesi gerekmektedir. İkinci hedef olarak 
yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin yeni nesil mobil 
haberleşme teknolojileri kapsamında desteklenmesi 
bulunmaktadır. Son hedef olarak ise mobil geniş bant 
spektrum stratejisinin belirlenmesi ve spektrumun 
etkin ve verimli kullanımı yer almaktadır.

TURKCELL

5G dönüşümü ile müşterilerinin beklentilerini 
karşılayacak en uygun çözümü en hızlı şekilde 
sunmaya odaklanan Turkcell, bireysel ve kurumsal 
segmentte farklı 5G çözümlerini sağlayacak, 
mevcut frekansları ve 5G’nin henüz ihale edilmemiş 
spektrumlarını baz alan esnek şebeke altyapısını 
oluşturmaya devam ettiğini belirtmektedir.

Turkcell 4.5G şebeke yapılanmasında esnek bir 
yapı inşa ettiği gibi, mevcut spektrumların 5G 
teknolojisini noktasında hem Non-StandAlone (NSA) 
hem de StandAlone (SA) alternatiflerini sunacak 
şekilde şebekesini 5G’ye hazır hale getirmiştir. Ayrıca 
2018 yılında 5G Ar-Ge ekibini kurmuş ve beşi Avrupa 
Birliği Horizon 2020 projesi olmak üzere toplam 18 
fonlanmış proje ile çalışmalarını sürdürmektedir.

5G teknolojisinin kablosuz haberleşme temelinin 
geliştirilmesinde ve dikey sektörlerin ihtiyaçlarının 
tanımlanması ve çözümünde yürüttüğü projeler ile 
Turkcell, hem teknolojik gelişimde hem de ülkemizde 
yerli ve milli çözümlerin sağlanması aşamasında 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle yerli 
ve milli ürün geliştirmesi aşamasında yürütülen 
projelerde, sürecin başından beri paydaş olma 
bilinci ile isterlerin belirlenmesi, test ve deneme 
süreçlerinde aktif olarak çalışmakta olduklarını ifade 
etmektedir.

Geniş bir katılımcı gurubu ile yürüttükleri 5G 
programı ile teknolojik, ticari, stratejik ve regülasyon 
gibi farklı bakış açıları ile 5G teknolojisinin ülkemizde 
gelişimine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. 
Turkcell 5G programında Türkiye’nin 5G’ye geçiş 
aşamasında doğru zaman planı, doğru pazar 
analizi ve iş modeli, doğru spektrum tahsisi, doğru 
altyapı paylaşım modeli gibi hususlarda da görüş ve 
analizlerini paylaşmaktadır.

TÜRK TELEKOM

Öncelikli ve en önemli hedefini, ülkenin her 
bölgesinde mümkün olduğu kadar çok kişiyi 
mümkün olan en hızlı internetle tanıştırmak 
ve Türkiye’nin internet kullanımını uluslararası 
gelişmişlik seviyesine çıkarmak olarak nitelendiren 
Türk Telekom; 5G yatırımlarının, laboratuvar ve saha 
testlerinin ve şebekelerinde yapılması gereken ön 
hazırlıkları sürdürmekte olduğunu belirtmektedir. 

5G’nin temel taşıyıcısı olan fiberi yaygınlaştırmayı 
öncelik olarak görerek, “dokunduğu herkesi değerli 
hissettirme” anlayışı doğrultusunda 2021 yılı ilk 
yarısı itibarıyla fiber ağını 345 bin kilometreye 
çıkardığını ve Türkiye’deki sokakların yaklaşık 
yüzde 85’ine fiber ile ulaştıklarını duyurmuştur. 
Türk Telekom fiber yaygınlığını daha da artırarak 
5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü ülke yapmayı 
amaçlamaktadır. Baz istasyonlarının yüzde 45’ten 
fazlasının fibere bağlı durumda olması, 5G’ye hazır 
olduklarını ortaya koymaktadır.

Türk Telekom yerli ve milli teknolojileri ve Türk 
mühendislerini desteklediğini, savunmadan sağlığa, 
eğitimden enerjiye, haberleşmeden sanayiye çok 
farklı alanlara entegre ettiğini, ülkemizin dışa 
bağımlılığını azaltan yerli ve milli teknolojileriyle 
ülkemize hizmet etmekte olduğunu ve 5G ile birlikte 
gelen teknolojilerde de bu konudaki desteklerini 
devam ettireceğini beyan etmektedir.
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ASELSAN ve 5G

ASELSAN olarak da en çok üzerinde durduğumuz 
konulardan biri 5G ve ötesi teknolojiler konusundaki 
çalışmalarımızdır. 5G teknolojisi ile meydana gelecek 
olan dönüşümün ve sağladığı fırsatların farkındayız. 
Öncelikli hedefimiz 5G teknolojileri kapsamında 
iştiraklerimiz ve yaratmış olduğumuz ekosistemde 
bulunan firmalar ile birlikte yerli ve milli ürünleri 
geliştirmek, başta ülkemiz olmak üzere birçok 
coğrafyada yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Bu bilinçle; sadece öz kaynaklarımızla 
desteklediğimiz yaklaşık 20.000.000 ABD 
doları tutarında 5G Yeni Radyo Geliştirme 
Projemiz başlatılmıştır. Bu projemiz kapsamında 
operatörlerimiz ile birlikte çalışılmakta, uluslararası 
kaynakların ve standartların yanı sıra teknik isterler 
konusunda onlardan da destek almaktayız. 

Hedefimiz; 2023 yılı içerisinde operatör 
şebekelerinde test edilebilecek olgunluğa erişmiş 
bir baz istasyonu tasarlamak ve geliştirmek olup, 
5G teknolojisinin en önemli kullanım alanlarından 
biri olan Özel Şebekeler (Private Network) başta 
olmak üzere, bir çok farklı sektörde ürünlerimiz ve 
servislerimizle yer almaktır.

Katkılarından dolayı BTK, TURKCELL, TÜRK TELEKOM ve 

VODAFONE'a teşekkür ederiz.

VODAFONE

Türkiye’de 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve 
dünyada onu aşkın ülkede 5G şebekesini devreye 
alan Vodafone, Türkiye’de de 5G teknolojisini 
müşterilerine sunmak için hazırlıklarını 
sürdürdüğünü belirtmektedir. Türkiye’nin 5G’ye 
hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş 
birliği halinde olduklarını ve uluslararası düzeyde 
sahip oldukları bilgi ve donanımı, 5GTR Forumu ve 
5G Vadisi gibi platformlara aktararak Türkiye’nin 
5G Beyaz Kitabının hazırlanmasında katkılarda 
bulunduklarını ifade eden Vodafone, “Vodafone 
İTÜ Future Lab” ve “5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü 
Destekleme Programı” bünyesinde çok sayıda 
yüksek lisans ve doktora öğrencisine 5G ve ötesi 
teknolojilerinin araştırılması için destek sağladıklarını 
dile getirmektedir.

Vodafone, üyesi olduğu 5G Vadisi Açık Test 
Sahasındaki faaliyetlere gerçekleştirdiği testler ve 
çalışmalar ile katkı sunmaktadır. Hizmete aldıkları, 
5G’nin öncü teknolojilerinden biri olan Dar Bantta 
Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) ile birlikte, Tofaş ile 
yürüttüğü Özelleştirilmiş Mobil Şebeke çözümü 
ile Endüstri 4.0 yolunda tecrübe edindiklerini 
belirtmektedir. Bunların yanı sıra 5G Vadisi ve 
teknokentlerde de pek çok firma ile ortak çalışmalar 
yürüterek, yerli ve milli 5G ekosisteminin oluşmasına 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ülkemizde 
yürütülen 5G projelerinde teknik gereksinimlerin 
belirlenmesinden tasarım süreçlerine, prototip ve 
canlı saha test süreçlerine katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’nin dijitalleşmesine fayda sağlayacak 5G 
uygulamalarının şimdiden mevcut şebekelerinde 
çalışmaya başladığını ve yeni nesil kapsama ile 
birlikte müşterilerine on kata kadar daha yüksek hız, 
daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme 
sağlayacağını dile getiren Vodafone, 2019 yılından 
itibaren Almanya’nın Dresden şehrindeki araştırma 
merkezinde 5G, 6G ve OpenRAN gibi teknolojiler 
üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.
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5G ve Yeni Askeri Uygulamalar

5G standartları iletişim hızını 4G standardının 
sağladığı hızların çok ötesine -yaklaşık olarak 
on kat- taşıyarak mobil geniş bant haberleşme 
yeteneklerini daha ileri taşımayı vaat etmektedir. 
Ancak 5G’nin oyun değiştirici ve çığır açıcı bir 
teknoloji olarak görülmesi, desteklenen yüksek 
veri hızlardan daha çok önceki nesil haberleşme 
standartlarının destekleyemediği birçok kritik servisi 
hayata geçirebilecek yeni yetenekleri sunmasından 
kaynaklanmaktadır. Fark yaratacağı düşünülen iki 
temel kullanım senaryosu: 
• Nesnelerin İnterneti kavramını tam anlamıyla 

hayata geçirebilecek çok yüksek sayıda birimin 
aynı anda haberleşmesini sağlayan massive 
machine type communications (mMTC) ve 

• Yüksek güvenilirlik ve düşük gecikme altında 
insanların uzaktan makine arayüzlerini gerçek 
zamanlı olarak kullanabileceği gerçek zamanlı 
servisleri destekleyen ultra reliable & low latency 
communication (uRLLC)’dir.

Bu yeni servislerin sivil alanda ulaşım, sağlık, enerji 
ve üretim gibi birçok alanda devrim niteliğinde 
farklar yaratacağı değerlendirilmektedir. 

5G’nin getireceği önemli gelişmelerden biri ise 
özellikle baz istasyonlarında (gNodeB) 4G LTE’ye göre 
çok daha fazla sayıda anten desteklenebilmesidir. 
(Massive Multiple Input Multiple Output). Bu sayede, 
radyo birimleri ve antenlerin bütünleşik tek bir birim 
olarak tasarlanması ile (Active Antenna), hüzme 
oluşturma (Beamforming) ve yönlendirme (Beam 
steering) tekniklerinin, 4G LTE’ye göre çok daha etkili 
bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır.

Ayrıca, 4G ve öncesi nesil haberleşmede 3 GHz ve 
altı frekanslar kullanılırken, 5G ile çok daha geniş 
yelpazede milimetre dalga boyunu da kapsayan 

(> 26 GHz) bir frekans bandında çalışabilir bir sistem 
tasarlanmaktadır. Düşük frekans bantlarının daha 
geniş kapsama sağlanması gereken senaryolarda 
görece düşük veri hızlarında iletişim için, yüksek 
frekans bantlarının ise kısa mesafede çok daha yüksek 
hızlarda iletişim amacıyla kullanımı mümkün olacaktır.

Bunlara ek olarak 5G ile gelecek aşağıda özetlenen 
alt teknolojilerin de askeri alanda karşılık bulacağı 
düşünülmektedir:
• Özel Ağlar (Network Slicing/Askeri uygulamalar 

için özelleştirilmiş ağ dilimleri)
• Sidelink (Taktik telsizlerde olduğu gibi kullanıcı 

ekipmanlarının baz istasyonu olmadan kendi 
aralarında doğrudan haberleşebilmesi)

• Entegre Arka Bağlantı (Integrated Access 
Backhaul/Baz İstasyonlarının birbirleri ile kablo 
altyapısına gereksinim duymadan kablosuz 
bağlantısı)

• Karasal Olmayan Ağlar (Non Terrestrial Networks/
Uydular ve terminaller arasında direkt bağlantı 
kurulması için gerekli altyapı) 

5G’nin getireceği bu yenilikler ve devreye alacağı 
yeni servisler elbette askeri alanda da birçok 
uygulamanın önüne açabilecek yapıdadır. Her ne 
kadar askeri alan, özellikle de taktik alan, kendine 
has farklı kısıt ve zorluklara sahip olsa da 5G’nin 
daha önce gerçekleştirilemeyen yeni askeri kullanım 
senaryolarını ve kazanımları hayata geçirmesi 
beklenmektedir. Aşağıda listelenen örnekler diğer 
faktörler dikkate alınmadan 5G’nin askeri alanda 
doğrudan katkı verebileceği bazı kullanım senaryoları 
olarak öne çıkmaktadır:
• Kullanılan teçhizatların ve taktik sahanın durumu, 

sahadaki askeri birliklerin sağlık, konum vb. 
bilgilerinin aktif takibini sağlayacak taktik sensör 
ağları ile artırılmış durumsal farkındalık

• Çok büyük sayıda ve farklı tip veri kaynaklarından 
toplanacak verilerin yapay zekâ ve benzeri 

5G VE ASKERİ HABERLEŞME
Tuna GÜVEN
Barış TOKEL
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü

Tolga NUMANOĞLU
Güven YENİHAYAT
Oğuzhan ATAK
Çağrı GÖKEN
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü
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yöntemlerle analiz ve değerlendirmesi sonrası 
geliştirilebilecek yeni nesil etkin komuta kontrol 
sistemleri

• Araçların birbirleri, diğer çevre bileşenler ve 
merkez ağlarla düşük gecikme ve yüksek 
güvenilirlikle entegrasyonu ile otonom sistemlerin 
kullanıma alımı 

• Uzaktan tıbbi destek, uzaktan sistem bakım ve 
kullanıcı eğitimleri vb. yeni lojistik faaliyetler

Buna ek olarak 5G’ye paralel birçok yeni çalışma 
ile de “her zaman ve her yerde, sınırlar ve bölgeden 
bağımsız kesintisiz haberleşme hizmeti veren 
küresel ağlar” oluşturulması faaliyetleri de devam 
etmektedir. Bu amaçla açık kaynaklara göre, Starlink 
firması 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla uzaya 1.350 uydu 
göndermiş, 2027 yılı ortasına kadar devreye alacağı 
uydu sayısının ise 42 bini geçmesini hedeflemiştir. 
Starlink dışında Amazon, ViaSat, Hughes Net gibi 
birçok firma da benzer çalışmaları yürütmektedir. 
Global çapta kapsama sağlayacak bu yeni nesil 
haberleşme sistemleri de haberleşme ihtiyaçlarının 
karşılanması anlamında 5G ile ilişkili olarak ciddi 
değişikliklere yol açma ihtimali olan önemli bir başka 
gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerikan 
Savunma Bakanlığının 2020 yılı sonunda yayınladığı 

5G Kullanım Stratejisi Plan dokümanında bu durum 
operasyon icra edilen bir bölgedeki hâlihazırda kurulu 
olan bir karayolu altyapısının, altyapının kullanımına 
yönelik olası tehditler ve riskler yönetilerek 
kullanılması örneği ile açıklanmış, gelecekte var 
olacak bu tür haberleşme altyapılarının da gerekli 
güvenlik tedbirleri alınarak ve riskler yönetilerek 
mümkün mertebe kullanılmasının beklendiği 
belirtilmiştir.

Bu sebeplerle dünya genelinde birçok ülke ve 
NATO gibi askeri organizasyonlarca 5G’nin askeri 
alanda kullanımına yönelik araştırma faaliyeti 
başlatılmıştır. Bu çalışmalarla 5G’nin askeri alana 
etkisi ve olası kullanım senaryoları belirlenerek 
“askeri 5G” yol haritasının çıkarılması hedeflenmiştir. 
Örneğin, Amerikan Ordusu 5G’nin olası getirilerini, 
farklı kullanım senaryolarını ve 5G kullanımının 
oluşturabileceği güvenlik risklerini detaylı olarak 
değerlendirebilmek için 12 ayrı 5G test altyapısı 
kurmuştur. Bu 12 altyapıdan sadece beşi için 2020 
yılında ayrılmış bütçenin 600 milyon dolar olduğu 
resmi kaynaklarda belirtilmektedir. Amerikan Ordusu 
tarafından bu çalışmalar kapsamında:
• 5G tabanlı akıllı askeri ambar/stok yönetim 

sistemleri,
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• Artırılmış ve sanal gerçeklik destekli eğitim 
sistemleri,

• Uçakların kalkış öncesi uçuşa hazırlık 
aşamasındaki uçak durum bilgilerinin toplanması 
vb. uygulamalar,

• Askeri birliklere gerçek zamanlı olarak uzaktan 
tıbbı müdahale, tıbbı eğitim gibi uzaktan sağlık 
hizmetleri,

• Radarlar ve diğer RF kaynakları ile 5G sistemlerinin 
birlikte çalışılabilirliği ve dinamik frekans yönetim 
sistemleri,

• Gemi içi ve gemi-liman, gemi-gemi arası 
haberleşme sistemleri,

• Taşınabilir veya hareketli komuta kontrol araçları 
arası haberleşme,

• İleri harekât merkezi ve/veya operasyon 
merkezlerinin hızlı kurulumu ve diğer alt 
sistemlerle irtibatlanması,

• Sabit merkezlerin haberleşmesi
gibi birçok senaryo üzerinde çalışıldığı belirtilmiştir. 
Benzer çalışmalar ve değerlendirmeler gerek 5G 
gerekse gelecek nesil diğer alternatif çözümler 
açısından değerlendirilmeye devam etmektedir. 
Yine Amerikan Kara Kuvvetleri tarafından 
hazırlanan taktik ağların modernizasyonu çalışması 
kapsamında (Networking the Soldier – Army Network 
Capability Set Modernization) ise yeni yeteneklerin 

iki yıllık kabiliyet setleri altında devreye alınması 
kararlaştırılmıştır. Bu süreçte önce sivil standartların 
(4G, 5G) olduğu gibi kullanımının devreye girmesi, 
bunu takip eden süreçte ise askeri ihtiyaçları 
dikkate alarak bu standartların taktik alana gerekli 
modifikasyonlar sonrası adapte edilmesi ya da alt 
teknolojilerine dayanan yeni çözümler üretilmesi ile 
elde edilecek özgün çözümlerin kullanıma alınması 
stratejisi belirlenmiştir. Belirlenen yol haritasına 
5G sivil çözümlerinin Amerika Kara Kuvvetlerince 
2025 yılında kullanıma alınabileceği, 2027 yılından 
itibaren de taktik alana adapte edilmiş (hardened 5G) 
çözümlerin kullanımının başlaması planlanmıştır.

NATO kapsamında da NATO Haberleşme ve Bilgi 
Sistemleri Ajansı (NCIA) tarafından 5G incelenerek 
askeri alanda 5G’nin kullanımı değerlendirilmiş ve 
dört farklı uygulama alanında (Sınır Dışı Operasyonlar 
İçin Taşınabilir Haberleşme ve Bilgi Sistemleri, Kara 
Taktik Operasyonlar, Deniz Üstü Operasyonlar, Sabit 
Şebekeler) yaklaşık on farklı ilk kullanım senaryosu 
ortaya konmuştur. Ayrıca yeni kullanım senaryoları 
belirlemek, olası güvenlik risklerini tespit etmek, 
5G standardizasyon çalışmalarını takip etmek ve 
standartları mümkün olduğunca askeri ihtiyaçlara 
yönelik olarak yönlendirmek amacıyla çok uluslu bir 
çalışma grubu kurulması da gündeme gelmiştir.

1 1 0 A S E L S A N  D E R G İ S A Y I  1 1 1



5G kapsamında devam eden diğer askeri faaliyetler 
aşağıda sıralanmıştır:
• İtalya: Savunma Bakanlığı ve ticari operatörler, 

kara, hava, deniz ve uzay askeri haberleşme 
alanlarında ortak çalışma başlatmıştır. 

• Letonya: Letonya’da askeri 5G NR araştırmalarının 
yapılabilmesi için özel bir askeri üs kurulmuştur. 

• İspanya: Donanmanın da desteği ile askeri 
deniz operasyonları bağlamında çalışmalar 
yapılmaktadır. 

• Norveç: 5G – VINNI projesi ile Avrupa Birliği 
tarafından da desteklenen uçtan uca güvenli ve 
yüksek ulaşılabilirliğe sahip, kamu ağları ile paralel 
olarak çalışabilecek olan, askeri bir “Savunma 
Dilimi” yaratılması hedeflenmiştir.

• Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency): 5G 
NR Uydu Haberleşmesi ve NTN ile ilgili çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu alandaki çalışmaların askeri 
uygulamaları ile ilgili araştırmalar da devam 
etmektedir.

Bahsi geçen tüm çalışmalarda, 5G’nin özellikle 
cephe gerisinde yer alan ve kısmen karşı 
tehditlerin olmadığı ya da kısıtlı kaldığı askeri 
alanda doğrudan katkı sağlama potansiyeli olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu senaryolar altında 
5G’nin ne seviyede ve hangi kısıtlar/riskler altında 

kullanılabileceği önümüzdeki dönemde netleşecektir. 

Her ne kadar 5G’nin standartlarda tanımlandığı 
halinin taktik alan da dahil olmak üzere bir takım 
askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilir 
olduğu fikri geçerli olsa da kritik savaş ortamı söz 
konusu olduğunda ortaya çıkan güvenlik riskleri 
ve haberleşmeye karşı tehditler nedeniyle 5G 
yeteneklerinin öncelikli ve kesintiye tahammülü 
olmayan kritik haberleşme servisleri için olduğu 
gibi kullanımı gerçekçi değildir. Özellikle cephe 
hattında, düşman tehdidi altında yer alan taktik 
sistemlerin 5G’yi olduğu haliyle kullanmasının 
aşağıda detaylandırıldığı üzere kabul edilemez, 
büyük riskler barındırdığı göz önüne alınmalıdır. 
Bunun yerine bu standartların getirdiği yeni ve 
kritik alt teknolojilerden de (hüzme yönlendirme, 
aynı bantta ve aynı zamanda alma ve gönderme 
yapma imkânı sağlayan full duplex haberleşme, 
masif MIMO vb.) yararlanarak askeri alana uygun, 
özgün çözümlerin geliştirilmesinin en uygun yöntem 
olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca 5G ile artarak devam eden frekans bandının 
sivil sistemlerce kullanımı, askeri sistemlere 
ayrılan bantların giderek kısıtlanması anlamına 
da gelmektedir. Sivil haberleşme sistemlerini 

VINNI Projesi Yol Haritası

Broad Collaboration & Iterative Development

4G Prototyping
Commercial agreement

Defence NW Slice5G Pilots
Selection

of
partner(s)

Strategic Cooperation Fixed network - Fiber - Pilots - Coverage - Spectrum - Edge Mobile communication for Military use
◊ Robust
◊ High availability
◊ Secure
◊ Necessary functionality and services

Vertical Innovation Infrastructure Telenor Research

Fully Disintegrated private networks for 5G verticals Telenor Research

FFI (Norwegian Defence Research Establishment) CD&E, Research, Analysis

NSM (Norwegian National Security Authority) Research, Analysis

Defence renewal program MIME (funding + operational requirements)

2019 2020 2021 2022 2023

Adapting 5G to military use
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Sivil ve Askeri Haberleşme Çözümleri Arasındaki Farklılıklar

Sivil Askeri

Ağ Tipi • Merkezi – Baz İstasyonları
• Gittikçe Küçülen Hücresel Yapılar

• Dağıtık – Hareketli Ad-Hoc Yapı (Tasarsız)
• Uzun Mesafe Haberleşme

Kullanılan 
Çözümler

• Global Bilgi – Optimize Çözümler • Yerel Bilgi – Sezgisel Çözümler

Kaynak 
Yönetimi

• Tüm Üniteler Baz İstasyonu ile 
Haberleşiyor – Merkezi Kaynak Yönetimi

• Üniteler Birbirleriyle Haberleşiyor –  
Dağıtık Kaynak Yönetimi

Yönlendirme • Planlı Yönlendirme – Kablolu Altyapı • Kendiliğinden Kurulan ve İyileşen  
Ağ ve Yönlendirme

Frekans • Sabit
• Yüksek Frekans > Daha Çok Kaynak
• Girişim Planlı
• Karıştırıcı Yok

• Frekans Atlama
• Düşük Frekans > Uzun Mesafe
• Değişken Girişim
• Karıştırıcı Var

Tasarım • Standart ve Entegre Alt Bileşenler 
(Milyarlarca Cihaz)

• Uluslararası Platformlar, Patent ve  
Yayınlar Mevcut

• İhtiyaca Uygun Hazır Ürün Yok  
(Binlerce Cihaz)

• Milli Gizli Tasarım –  
Patent Yok ve Yayın Sakıncalı

engellemeden benzer askeri sistemlerin devreye 
alınması uygun haberleşme bandı bulmak açısından 
da ayrı bir problem sahası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Taktik Sahada 5G

Günümüzde, 21. yüzyıldaki savaşların kazanılmasının 
ve kaybedilmesinin, muhabere altyapısının etkinliğine 
ve bu yapıda yer alan birimlerin ne kadar iyi koordine 
edilebildiğine bağlı olduğu artık tartışmasız kabul 
edilmiş durumdadır. Gelişen askeri haberleşme 
teknolojisi, askeri unsurların bir bütün olarak hareket 
etmelerini sağlamaya yönelik kullanılmaktadır. 
Bu noktada en önemli ödünleşim, haberleşme 

sistemlerinin elektronik harbe karşı koruma 
yeteneklerini en üst düzeyde tutarken, sağlanabilecek 
servis çeşitliliğini ve kalitesini artırmaktır. 

5G ve benzeri sivil çözümlerin elektronik harp 
tehdidi olmadan, baz istasyonlarına dayalı ve 
mümkün olan yerde en iyi servisleri sağlamaya 
yönelik tasarımları her geçen gün daha yüksek 
veri hızlarına ulaşmaktadır. Her yıl milyarlarca 
dolar altyapı harcaması sayesinde ayakta 
tutulabilen sivil haberleşme çözümlerinin 
muharebe sahasında doğrudan kullanılması ise 
birçok zorluk barındırmaktadır. Sivil ve askeri 
haberleşme çözümleri arasındaki farklılıklar, çeşitli 
ağ parametreleri açısından aşağıdaki tabloda 
karşılaştırılmıştır.
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Asimetrik savaşın getirdiği rahatlıkla son dönemde 
kullanımı gündeme gelen mobil baz istasyonları, 
elektronik harbin en önemli alt uzmanlıklarından olan 
elektronik destek ve istihbarat açılarından ordumuzu 
savunmasız bırakabilecek riskler taşımaktadır. 
Özellikle Rusya’nın elektronik harbe verdiği artan 
önem ve elektronik harp unsurlarını birliklerin organik 
bir parçası gören yeni vizyonu (Russia's Electronic 
Warfare Capabilities to 2025) göze alındığında kritik 
askeri servisler için sivil çözümlerin taktik uçta 
kullanılmasının altından kalkılamayacak olumsuz 
sonuçlar doğuracağı açıktır. Bu olumsuzluklar, 
zaman/yer/yöntem olarak kusursuz diye 
nitelendirilebilecek ve sebebi anlaşılamayan saldırılar 
ile ortaya çıkarak geri dönüşü olmayan ağır durumlar 
yaratabilir. Elektronik harbin önümüzdeki dönemde 
askeri alanda dikkate alınması gereken en önemli 
faktörlerin başında geldiği İngiltere Savunma 
Bakanlığı tarafından yayınlanan “Geleceğin Çalışma 
Ortamı – 2035” raporunda da dile getirilmiştir.

Sivil haberleşme çözümlerinin askeri haberleşme 
için kullanılmasının doğuracağı tehlikeleri 
değerlendiren NATO ve Nokia firması tarafından 
NATO IST-187 "5G adaptation to military needs" 
çalışmaları kapsamında hazırlanan raporda, 
yapılan yayının ve içeriğinin kolayca anlaşılabildiği, 
karıştırılabildiği ve kandırılabildiği, özellikle gizli veya 
taktik haberleşmenin 5G üzerinden yapılmasının 
büyük bir problem olduğu ortaya konmuştur. 
Rapor, 5G’yi bu tip senaryolarda kullanmak için 
gerekli olan değişikliklerin 3GPP tarafından ortaya 
koyulamadığını ve askeri haberleşme odaklı yeni 
çözümlerin tasarlanması gerekliliğini vurgulamıştır. 
Burada adreslenen tasarım anlayışı, askeri 
haberleşme dünyasında “Dalga Şekli” (Waveform) 
tasarımı olarak adlandırılmaktadır. Sivil haberleşme 

çözümlerinin eksik ve yetersiz kaldığı noktalarda 
yapılması gereken bu tasarım faaliyeti ASELSAN 
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı 
tarafından uzun yıllardır yapılmaktadır. 

Askeri dalga şekilleri, zorlu haberleşme koşulları 
yazılım tabanlı radyo donanımları üzerinde 
çalışabilecek ve düşman unsurların elektronik 
harp tehditlerine dirençli olacak şekilde tasarlanır. 
Diğer bir deyişle, askeri dalga şekillerinden beklenti, 
sağlanması gereken haberleşme gereksinim ve 
servislerinin en kötü koşullar dikkate alınarak, 
mümkün olan her durumda ve mümkün olan en 
güvenli/güvenilir şekilde hayata geçirilmesidir. 
Haberleşme ve kriptografik tasarım alanlarında 
ileri seviyede uzmanlık gerektiren dalga şekli 
tasarımı, katmanlar arası tasarım felsefesini 
kullanır. Haberleşme güvenliği, ağ güvenliği ve 
iletim güvenliği için alınan önlemler haberleşme 
yığıtının tüm katmanlarına yayılmak zorundadır 
ve desteklenen servislerin tasarım detayları ile 
beraber, tüm kablosuz haberleşme protokol yığıtı 
da dalga şekli tanımlamasında detaylı olarak ortaya 
konur. Yapılan tasarımlar sonucu ortaya çıkan tüm 
kural, algoritma ve protokoller Dalga Şekli olarak 
tanımlanır ve bu tanım çoğu zaman kullanıcı verisi 
başlayıp diğer uçtaki kullanıcı/kullanıcılara bu verinin 
ulaştırılmasına kadar yapılan tüm işleri kapsar.

ASELSAN bu kapsamda taktik uçta, savaşın en 
kritik anında unsurların aktarması gereken en kritik 
bilginin güvenilir ve öncelikli olarak aktarılmasını 
sağlamak üzere, gerek 4G gerek 5G ve ötesinde 
gündeme gelen yeni nesil haberleşme teknikleri 
ile birlikte elektronik harp ve savaş koşullarını da 
dikkate alan taktik dalga şekilleri geliştirmektedir. 
Komuta Kontrol Dalga Şekli, Dar Bant Dalga Şekli, 

Temel Sivil ve Askeri Haberleşme Mimarileri
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Geniş Bant Dalga Şekli ürünlerimiz bu kapsamda 
geliştirmiştir. ASELSAN, benzer şekilde farklı bant 
genişlikleri ve donanım platformlarına yönelik 
faaliyetlerini de aralıksız olarak sürdürmektedir. 
ASELSAN’ın 45 seneyi aşkın bir süredir çalıştığı, 
askeri dalga şekli geliştirme çalışmalarında en 
iyileştirmek üzere hedeflediği temel başarım 
ölçütleri aşağıda özetlenmiştir.

Desteklenen terminal/ünite/kullanıcı sayısı: Bir 
askeri haberleşme ağında yer alacak toplam ünite 
sayısını ifade eder. Ağ yapısında her bir kullanıcının 
tekil bir şekilde adreslenebilmesi önemlidir. Ayrıca, 
bütün kullanıcılar sisteme kayıtlandığı durumda 
hem kontrol hem de veri haberleşmesi için gerekli 
kaynak yönetimini yapabilmek kritiktir. Geliştirilen 
dalga şekillerinin çok sayıda kullanıcıya ölçeklenebilir 
olması önemli bir avantajdır.

Ağa Giriş Süresi: Bir ünitenin ağa henüz dahil 
olmamış bir durumdan, gerekli prosedürleri 
uygulayarak ağa dahil olması ve ağ içerisinde 
alma/gönderme gibi temel iletişim faaliyetlerini 
yapması durumuna geçişi için gereken süre olarak 
tanımlanmıştır. “Kayıtlanma süresi” olarak da 
adlandırılabilir. Kayıtsız durumdaki ünite henüz yeni 
açılmış bir ünite olabileceği gibi, ağ menzilinden 
çıkıp kayıt kaybetmiş bir ünite de olabilir. Her iki 
durumda da ünitenin ağ genelindeki diğer üniteler 
ile haberleşme yeteneklerini kısa sürede kazanması 
kritik öneme sahip olduğu için kayıtlanma süresinin 
kısa olması hedeflenmektedir.

Veri Hızı: Ağdaki ünitelerin haberleşme menzili içinde 
güvenli bir şekilde iletim yapabilecekleri veri hızları 
da temel başarım ölçütleri arasında yer almaktadır. 
Veri hızı kriteri, hem ağ kontrolü için taşınabilecek 

kontrol verisini ve dolayısıyla ağ yönetimi kabiliyetini 
hem de kullanıcı tarafında yollanabilecek veri 
miktarını ve dolayısıyla desteklenebilecek servisleri 
doğrudan etkilemektedir. Bir askeri dalga şeklinde 
birden fazla veri hızı modu bulunabilir. Ortamdaki 
kanal ve girişim durumuna göre farklı veri hızı 
modları arasında uyarlanabilir geçiş yapılabilmesi 
önemli bir özelliktir.

Gecikme: Verinin ilk bitinin, cihazın kullanıcı 
arayüzünden alındığı an ile hedef haberleşme 
cihazının kullanıcı arayüzünden son bitinin 
gönderildiği an arasındaki süre olarak tanımlanmıştır. 
Askeri haberleşme sistemlerinde servislere bağlı 
olarak gecikme gereksinimi farklılaşabilmektedir. Bir 
askeri dalga şeklindeki gecikme desteği, en düşük 
gecikme gereksinimine sahip servislere yönelik 
olarak sağlanmalıdır. 

Menzil: Bir ağdaki iki terminal arasında görüş hattı 
(line of sight, LOS) altında tek hop haberleşmenin 
devam ettiği maksimum uzaklıktır. Haberleşme 
menzilini belirleyen bazı parametreler kullanılan 
veri hızı, gönderici çıkış gücü, taşıyıcı frekansı ve 
alıcı duyarlılığıdır. Menzilin artması, birbirine uzak 
mesafede yer alan iki terminalin aralarında bir 
aktarıcı olmadan haberleşmeye devam edebilmesi 
açısından önemlidir. Ağ tabanlı dalga şekillerinde 
üniteler aktarıcılar vasıtasıyla birbirleri ile 
haberleşebilecekleri için desteklenebilen haberleşme 
menzili ağ yönetimince desteklenebilen hop sayısı 
oranıyla artırılabilmektedir.

Kanal Yayılım Faktörü Desteği: Bir dalga 
şeklinin çalışabildiği kanalın frekans ve zamanda 
ne kadar değişebildiğini belirleyen ölçüttür. 
Kablosuz kanallarda arazi şartları gereği çok yollu 
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(multipath) kanallar oluşabilmekte bu da iletim 
yapılan kanalın belli bir gecikme yayılım profiline 
sahip olmasına yol açmaktadır. Örneğin, bina içi 
haberleşmede ortalama yayılım gecikmesi 10-100 
ns mertebelerinde iken, hücresel haberleşmede bu 
değer 1-5 µs’lere çıkabilmektedir. Kanalın yayılım 
gecikmesi arttıkça, kanal frekans ekseninde seçici 
hale gelmektedir. Böyle kanallarda, alıcıda uygun 
algoritmalarla yollanan bilginin denkleştirilmesi 
gerekir. Kanal yayılım faktörünü belirleyen diğer bir 
etken ise Doppler yayılımıdır. Yüksek hızlarla hareket 
eden terminaller yüksek Doppler yayılımına sahip 
olmaktadır; bu da kanalın zamanda hızlı değişmesine 
yol açar. Alıcıda kanalın zaman ekseninde değişimi 
de uygun algoritmalar ile takip edilmelidir. Askeri 
senaryolarda hem düşük hızlı (3-120 km/h) 
hem de çok yüksek hızlı terminallerin (>500 
km/h) olabileceği göz önüne alınarak dalga şekli 
geliştirmeleri yapılmaktadır.

Karıştırıcıya Dayanıklılık: Karıştırıcı saldırıları 
altında haberleşmenin devamının sağlanabilmesi 
en önemli ölçütlerden bir tanesidir. Karıştırıcılara 
karşı dayanıklılığın sağlanmasında farklı teknikler 
kullanılabilmektedir. Örneğin, frekans atlama 
(frequency hopping spread spectrum, FHSS) ve 
doğrudan dizi spektrum yayma (direct sequence 
spread spectrum, DSSS) bu amaçla kullanılan iki 
temel yöntemdir. Frekans atlama hızının artması, 
takipçi karıştırıcılara karşı korumayı artırdığı, 
kullanılan yayma dizisinin uzunluğunun artırılması 
ise spektrumda daha geniş bir bantta çalışıldığından 
görünürlüğü azaltması bakımından avantajlıdır. Öte 
yandan frekans atlama önemli bir teknik olsa da 
ilaveten, frekans atlama yapılan bandın geniş, olası 
en büyük ve en küçük frekansın oranının da görece 
büyük olması ilave avantajlar getirmektedir. Görece 
dar bir bantta az sayıda frekans üzerinden atlama 
yapan sistemler karıştırma saldırılarına daha az 
dayanıklı olacaktır. Hüzme yönlendirme tekniği de 
karıştırıcı saldırılarına karşı kritik bir önlemdir. Dar 
hüzmeler vasıtasıyla gönderme ve alma yapıldığında, 
hem karıştırıcı tarafından tespit edilebilirlik 
düşmekte hem de karıştırıcı sinyalinin kendi 
haberleşme sinyalimize girişim yaratma ihtimali 
düşürülmektedir.

Güvenlik: İletilen mesajın istenmeyen dinleyiciler 
tarafından çözülemez ve tespit edilemez kılmayı 
amaçlayan güvenlik tedbirleri askeri dalga 
şekillerinde uygulanmaktadır. Gönderilen mesajın 
kriptografik anahtarlar ile şifrelenmesi mesaj 
güvenliği (message security, MSEC) veya iletişim 
güvenliği (communication security, COMSEC) olarak 
tanımlanır. COMSEC tedbirleri ile verinin gizliliği 

ve bütünlüğü uçtan uca sağlanır. Elektromanyetik 
sinyalin istenmeyen uygulama veya cihazlar 
tarafından tespitini zorlaştıran güvenlik tedbirleri 
iletim güvenliği (transmission security, TRANSEC) 
olarak adlandırılır. Temel TRANSEC yöntemleri 
olarak yukarıda anlatıldığı üzere FHSS veya DSSS 
yöntemleri kullanılabilir. Ağ içinde verinin güvenilir 
kaynaktan gelip gelmediği kontrolü, tekrar, taklit ve 
yanıltma saldırılarına karşı alınan önlemler, kontrol 
sinyalleşmesi için yapılan kriptolama işlemleri ve 
yayın sinyalinin dışarıdan tespitini zorlaştırması 
amacıyla alınacak ek önlemler ise ağ güvenliği 
(network security, NETSEC) tedbirleri olarak 
adlandırılır. Askeri dalga şekilleri için tüm güvenlik 
önlemleri (COMSEC, TRANSEC ve NETSEC) alınarak 
sistemde paylaşılan her türlü kontrol bilgisi ve verinin 
gizlenmesi, tekrar, taklit, yanıltma ve karıştırıcı gibi 
elektronik harp tehditlerine karşı dayanıklı olmaları 
hedeflenir.

LPI/LPD: Haberleşme sinyalinin spektrumda 
düşman unsurlar tarafından tespit edilebilmesi ve 
tespit sonrası anlaşılıp sınıflandırılarak karşı atağa 
uğrama (dinleme, karıştırma gibi) olasılığının düşük 
olması gerekmektedir. Bu gereklilik, düşük dinlenme 
olasılığı (low probability of intercept, LPI) ve düşük 
tespit olasılığı (low probability of detection, LPD) 
kriterlerini meydana getirmektedir. Karıştırıcıya 
mukavemette olduğu gibi, FHSS ve DSSS teknikleri 
bu kriterler için de çözümler sunmaktadır. Bunlara 
ilaveten dar hüzmeler ile haberleşmenin yapılması 
her yöne gönderme yapan anten yapılarına göre 
tespit edilebilirlik olasılığını düşürmektedir. Ayrıca, 
çıkış gücünün kontrol edilebilmesi, gerektiğinde 
azaltılabilmesi ve hatta yayının tamamen 
kesilebilmesi görünürlüğü azaltacaktır.

Ağ Yönetimi: Ağ yönetimi askeri dalga şekillerinde 
birçok farklı amaçla yapılan koordinasyonu 
kapsamaktadır. Ağa sonradan katılım ve ağdan 
ayrılma durumlarına izin verilmesi, katılım 
ve ayrılmaların ağ genelinde paylaşılması ağ 
yönetiminin içine girmektedir. Ağ içinde mantıksal 
gruplar da kurularak, çoklu gönderim servisleri bu 
gruplar içinde karşılanabilir. Bu grupların kurulumu, 
sonradan katılım ve gruplardan çıkma durumları 
ve gruplara ait bilginin ağ genelinde paylaşılması 
yetenekleri de ağ yönetimi kapsamında karşılanır. 
Ağa ait kaynakların dinamik olarak yönetimi 
de ağ yönetimi performans göstergesi altında 
değerlendirilmektedir. Kaynaklar, iletişimin veri 
hızı ihtiyacına, verinin öncelik seviyesine, diğer 
ünitelerde oluşturacağı girişim seviyesine bakılarak 
dinamik olarak tahsis edilebilir. 
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Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS): Askeri dalga 
şekillerinin destek verdiği servislerin gecikme, veri 
hızı ve güvenirliği gereksinimleri farklı olabilmektedir. 
Dalga şekli, servisin ihtiyacına yönelik olarak 
gecikme, veri hızı ve güvenirlik gereksinimlerine 
uygun olan servisi en ideal şekilde desteklemeyi 
hedefler. Veri iletim güvenilirliği hibrit onay ve/veya 
hata düzeltici kodlama mekanizmaları ile sağlanabilir. 
İletimin güvenilir olmasının hedeflendiği servisler 
hata olasılığını düşürecek, düşük kodlama oranı ile 
ve/veya hibrit onay mekanizmaları ile iletilebilir. 
Bununla birlikte güvenilirliğin çok önemli olmadığı 
ve yüksek veri hızı hedeflenen servisler onay 
mekanizmaları kullanmadan yüksek kodlama oranına 
sahip farklı veri hızı modları ile gönderilebilir. Gecikme 
isteri için ise düşük gecikmeli paketlerin daha hızlı 
havaya çıkması sağlanabilir. Bunlarla birlikte dalga 
şekli, önceliklendirme seviyeleri desteği de sunabilir. 
Farklı öncelik seviyelerine sahip servisleri aynı anda 
desteklemek için gereken durumlarda daha düşük 
öncelik seviyeli servislere atanan kaynakların kesilip 
yüksek öncelikli servislere verilmesi sağlanabilir. 
Havaya çıkacak paketler de önceliklerine göre 
sıralanarak öncelikli verinin daha önce havaya 
çıkması sağlanabilir. Farklı öncelik ve servis kalitesi 
isteklerine uygun olarak dalga şeklinin tepki vermesi 
servis kalitesi kriterinin ne ölçüde karşılandığını 
göstermektedir.

Hareketlilik Desteği: Ağ genelindeki hareketlilikten 
veya ortamdaki değişikliklerden dolayı üniteler 
arasındaki kablosuz kanal koşulları sürekli 
değişebilmektedir. Hareketlilik desteği yeteneği ile 
bu değişimler yönlendirme katmanı seviyesinde 
takip edilerek gerektiği durumlarda yeni rotaların 
kurulması, kötü bağlantıların koparılması, tüm 
ünitelerin aktarıcı olabilmesi ve böylece tek noktaya 
bağlı hata durumlarından olabildiğince kaçınılması 
askeri dalga şekilleri tarafından sağlanabilmektedir. 
Bir dalga şeklinin tüm bu değişimlere ne kadar hızlı 
tepki verebildiği, hareketlilik desteği başarım ölçütü 
ile gösterilmektedir. Dalga şeklinin ölçeklenebilirliği, 
ağa sonradan ne kadar ünitenin katılabileceğini 
belirlemektedir. Bu kalite ölçütü de hareketlilik 
desteği altında ele alınmaktadır. 

Yukarıda tanımlanan temel başarım ölçütlerinden 
her biri, iyi bir askeri dalga şeklinde adreslenerek 
ihtiyaca en uygun en iyileştirilmiş bir dalga şekli 
tasarımı yapılır. Ancak, bu ölçütlerin bazıları kendi 
aralarında çelişmektedir, bu nedenle hepsini 
aynı anda en iyileştirmek mümkün değildir. 
Örneğin, gönderici gücünü artırmak desteklenen 
haberleşme menzilini artırırken, LPI/LPD açısından 
sistemin düşman tarafından tespit edilebilirliğini 
yükseltmektedir. Sistem tarafından desteklenen 
kullanıcı sayısını artırmak, gerekli kontrol 
haberleşmesi ek yükünü artırabilmekte dolayısıyla 
etkin veri hızını düşürebilmekte veya ağa giriş 
sürelerinin uzamasına yol açabilmektedir. Yüksek 
veri hızlarını sağlamak için kullanılacak fiziksel seviye 
tekniklerinin karıştırıcıya mukavemeti daha düşük 
olmakta ayrıca desteklenen menzil düşmektedir. 
Benzer şekilde daha iyi bir LPI/LPD sağlamak için 
kullanılan hüzme genişliği daraltıldıkça, ağa giriş 
süreleri ve kontrol ek yükü artabilmektedir.

Bu nedenlerle, yukarıda bahsedilen başarım 
ölçütlerden bazıları, söz konusu askeri dalga şeklinin 
temel kullanım senaryolarında oluşacak ihtiyaçlara 
göre önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çoğu zaman, 
farklı servisleri ve gereksinimleri karşılayabilmek 
için farklı askeri dalga şekilleri geliştirmek 
gerekmektedir. Bu sayede istenen servisleri en iyi 
düzeyde sağlamak mümkün kılınmaktadır.
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Kamu güvenliğinde gelişmiş teknolojilerin 
kullanılması, vatandaşların önlenebilir kaza, 
yaralanma ve tehlikelerden korunması açısından 
önem arz etmektedir. 5G teknolojisinin pek çok 
kamu güvenliği uygulama senaryosu için altyapı 
sağlayacağı öngörülmektedir. 5G şebekesinin 
sağlayacağı imkânlar kamu güvenliği hizmetlerinin 
daha etkin verilmesine yol açacaktır.

Acil müdahale ekipleri için güvenilir haberleşme 
kritik öneme sahiptir. Bazı durumlarda, güvenilir 
iletişim sayesinde hayatların kurtarılması dahi 
mümkün olabilir. Kamu güvenliği hizmetlerinin en 
etkin düzeyde verilebilmesi için jandarma, emniyet, 
itfaiye, hızır acil, orman işletmesi gibi kurumların 
güvenilir, hızlı, yüksek kapasiteli şebekeye 
erişimlerinin gerekli olduğu kabul edilmektedir.

Dünyada mevcut teknolojilerden görev kritik geniş 
bant sistemlerine geçiş LTE ile başlamıştır ve 5G ile 
devam edeceği değerlendirilmektedir. 5G’de daha 
yüksek kapasiteli, açık ve güvenli bir ekosistem 
oluşturularak artırılan şebeke performansı ile kamu 
güvenliği operasyon etkinliğinin artırılması nihai 
amaçtır.

Geniş bant kamu güvenliği servisleri verilirken 
yüksek kapsama alanının sağlanması için 3 GHz 
altı frekans bantları, yoğun bölgelere yüksek bant 
genişliklerinin sağlanabilmesi için ise 3 GHz üstü 
frekans bantları kullanılabilecektir.

5G ile Kamu Güvenliği İçin Sağlanabilecek Yeni 
Uygulamalar

Görev kritik geniş bant sistemleri sayesinde mevcut 
imkânlarla gerçekleştirilemeyen pek çok uygulama 
hayata geçirilebilecektir. Bu bölümde, farklı alanlardaki 
potansiyel kullanımlara dair bilgiler yer almaktadır.

Acil Yardım

Hızır acil ekipleri, hastanın gerçek zamanlı sağlık 
bilgilerini ve yüksek kaliteli videosunu, hastanedeki 
uzman doktorlara anlık olarak iletebilecek ve bu 
sayede hastaya etkili müdahale süresi çok düşük 
seviyelere indirilebilecektir. 

Güvenlik

Günümüzde şüphelilerin takip edilebilmesi amacıyla 
video gözetleme sistemleri kullanılabilmektedir. 
5G’nin sağlayacağı yüksek kapasite sayesinde, 
sabit, araç üstü ve giyilebilir kameralar ile alınan 
yüksek kaliteli görüntüler anlık olarak merkeze 
aktarılarak gerçek zamanlı takip sağlanabilecektir. 
5G’nin insansız araç ve drone’ların komuta kontrol 
faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesine imkân 
sağlayacağı öngörülmekte olup acil durumlardaki 
müdahale süresi kısaltılabilecektir. Personelin 
durumsal farkındalığının artırılması ve en güncel 
bilgiyle hareket edebilme kabiliyeti sayesinde suç 
önleyici mekanizmalar çalıştırılabilecektir. 

KAMUDA 5G UYGULAMALARI
Ali YILDIRIM
Burcu EROL
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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Yangınla Mücadele

5G ile ilişkili uygulamalar, yangınla mücadele için de 
yeni olanaklar sağlayabilecektir. Yangınla mücadele 
esnasında en önemli konulardan biri sahanın 
ve sahadaki personellerin anlık görüntülerine 
ve lokasyon bilgilerine ulaşabilmektir. Yangın 
söndürme faaliyetlerinin yürütüldüğü alanda 
drone’lar tarafından ve itfaiye çalışanları üzerindeki 
kameralardan alınacak görüntüler baz istasyonuna 
ve sonrasında koordinasyon merkezine iletilerek, 
lokasyon referanslarının ve sıcaklık haritalarının anlık 
olarak çıkarılması sağlanabilir. Bunun yanında itfaiye 
çalışanlarının anlık olarak sağlık durumlarının takibi 
de şebekenin sağladığı bir diğer kazanç olabilir. Bu 
sayede yangınla mücadele operasyonu daha etkin 
şekilde yönetilebilir.

Eğitim

Sanal gerçeklik uygulamalarının 5G altyapısı 
üzerinden kullanılması ile eğitim sektörüne yönelik 
kullanım senaryoları da yaygınlaşabilecektir. Kamu 
güvenliği personeline operasyon ve acil müdahale 
öncesinde gerçeğe yakın simülasyonlar ile eğitim 
imkânı sağlanabilecektir.

Ulaşım – Trafik Yönetimi

Şehir içi ulaşım, trafik yönetimi gibi alanlarda da 
haberleşme sistemlerindeki gelişmelerin dönüşüm 
yaratabileceği görülmektedir. Yol üstü sensörlerin 
kullanılması, trafikteki araçların birbirleri ve yol üstü 
sensörlerle haberleşmesi, bu uygulamalar için yeterli 
olacak bir haberleşme altyapısının kullanılması 
ile mümkün olabilir. Bu bağlamda, 5G şebekesi 
üzerinden bu gibi uygulamalarda ihtiyaç duyulacak 
düşük gecikmeli iletişim ve gelişmiş hareketlilik 
özellikleri sağlanabilir. Bu sayede araçların trafik 
durumu, yol arızaları, acil durum gibi bilgileri anlık 
olarak paylaşabildiği bir ortam oluşturulabilir.

Sonuç olarak, durumsal farkındalığın geliştirilmesi, 
konumlama hassasiyetinin artırılması, yüksek kaliteli 
videoların anlık iletimi gibi kazançlar sayesinde 
geniş bant iletişimin kamu güvenliğinde teknolojik 
bir dönüşüm yaratabileceği öngörülmektedir. 5G, 
diğer sektörlerde olduğu gibi kamu güvenliğinde de 
dönüşüme altyapı sağlamaya başlamıştır.
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5G’nin Kamu Güvenliği Haberleşmesinde 
Avantaj Sağlayan Yönleri

5G’de 3GPP standardizasyon sürecinin ilerlemesi 
ile birlikte gelen veya gelecek olan birtakım 
özellikler, görev kritik servisler (mission critical 
services) açısından yeni avantajlar sağlayacaktır. 
Veri hızı kapasitesindeki artış ile yüksek kaliteli 
görüntülerin gönderilebilmesi acil müdahale 
ekiplerinin koordinasyonuna dair önemli bir 
kazanç getirebilir. 5G’de gecikme ve paket kayıp 
oranlarının düşürülmesi ise hem sağlık hem 
güvenlik alanları için yüksek fayda sağlayabilecektir. 
Bunun yanında konumlama özelliğine yönelik 
olarak tanımlanan yeni referans sinyalleri ve 
yöntemler, kamu güvenliği operasyonları için büyük 
önem arz edebilen konumlama hassasiyetinin 
artırılabilmesine imkân sağlamaktadır. Buna 
ek olarak servis ve kullanıcılar için yeni 
kimlikleyicilerin (identifier) ve erişim kontrol 
özelliklerinin kullanılması, görev kritik kullanıcıların 
önceliklendirilmesini ve kritik trafiğin servis 
kalitesinin korunmasını sağlayacaktır.

Acil durumlar kapsama alanından uzak lokasyonlarda 
gerçekleştiğinde, bu lokasyonlar ile kontrol merkezi 
arasında veri alışverişini sağlamak mümkün 
olmamaktadır. 5G ile birlikte gelen bütünleşik erişim ve 
arka bağlantı (Integrated Access and Backhaul = IAB) 
teknolojisi sayesinde, yüksek frekans bantlarındaki 
baz istasyonlarının kapasitelerinin bir kısmının 
çekirdek şebeke iletişimi için kullanılması mümkün 
olmaktadır. Bu sayede kapsama alanı artırılarak 
daha uç lokasyonlarda da kamu güvenliği hizmetleri 
verilirken bağlantı sürekliliği sağlanabilecektir.

Ağ dilimleme (network slicing) özelliği sayesinde, aynı 
fiziksel 5G şebekesi farklı servis kalitesi politikalarına 
uygun şekilde kullanılabilmektedir. Kamu güvenliği 
için uygulamaya uygun belirlenmiş ağ dilimlerinin 
kullanılması yoluyla hem maliyetin düşürülmesi hem 
de uygulamaların birbirinden güvenli şekilde izole 
edilebilmesi mümkün olmaktadır.

LTE ile başlayan IoT uygulamalarının sayısı 5G’nin 
getireceği yoğun makine tipi haberleşme (massive 
machine type communication) ile daha da artacaktır. 
Kullanılacak sensörlerden alınacak veriler ile acil 
durum yönetimine katkı sağlayacak bilgiler elde 
edilebilecektir.
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5G gNodeB

RF Entegre Devre (Mikroçip) Teknolojilerinin Global ve Yerel Ölçekteki Önemi

4/5G Anten Çalışmaları

5G 6 GHz Altı Faz Dizili Anten Çalışmaları

Sabit Kablosuz Erişim Mimarisi ve ASELSAN CPE





Günümüzün olmazsa olmazı, güvenli haberleşme 
altyapılarının milli imkânlarla geliştirilmesi ve 
hayata geçirilmesidir. Güvenlik gereksiniminin yanı 
sıra mobil haberleşme radyo erişim şebekesinde 
dışa bağımlılığın azaltılması, ülkemize özgü yerli 
ve milli yeni nesil bir baz istasyonu ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Ulak 
Projesi; Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN 
arasında imzalanan sözleşme ile 15 Şubat 2013 
tarihinde başlatılmıştır. Bu proje kapsamında; alt 
yüklenicilerimiz Netaş ve Argela ile birlikte, yerli ve 
milli 4.5G teknolojisinde baz istasyonu geliştirilerek 
hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de 
operatörler aracılığıyla sivil kullanıcılara yüksek hızlı 
haberleşme teknolojisi sunulması hedeflenmiştir.

4.5G (EUTRAN) sistem mimarisinde baz istasyonları 
eNodeB olarak isimlendirilmiştir. eNodeB’ler kendi 
arasında X2 olarak isimlendirilen arayüz üzerinden 
haberleşmektedir. Baz istasyonları, Evolved 
Packet Core (EPC) olarak adlandırılan çekirdek 
şebekeyle S1 arayüzü üzerinden haberleşir. Çekirdek 
şebeke, kayıtlanma işlemleri, kullanıcı bilgilerinin 
tutulması, ücretlendirme, internet erişimi ve 
trafik yönlendirmesi gibi temel işlemlerin yapıldığı 
farklı birimlerden oluşan bir yapıdır. Ölçekleme 
(scaling) işlemlerinin bağımsız yapılabilmesi için 
4G teknolojisiyle birlikte, çekirdek şebekede kontrol 
katmanları ve kullanıcı katmanları ayrılmıştır. Şekilde 
4.5G sistem mimarisi örneği verilmiştir.

4.5G eNodeB
Yasemin YELTEKİN
Gökçen KUL
Burcu EROL
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü

Hakan AKSU
HBT Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri Program 

Direktörlüğü
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eNodeB
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X2

S1

S1

X2

X2
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Ulak 4.5G Baz İstasyonu; 3GPP tarafından yayınlanan 
standartlar temel alınarak ve donanımsal olarak 
herhangi bir değişiklik yapılmadan, yazılımsal olarak 
gelişmeye açık esnek mimari ile Ticari/Kamu Güvenliği 
şebekelerinde kullanılmak üzere farklı frekans 
bantlarında çalışabilecek şekilde geliştirilmektedir. 
450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz ve 2600 
MHz frekans bantlarında hizmet verebilmektedir. 
Ulak Baz İstasyonu; LTE üzerinden ses aktarımı 
(VoLTE), çoklu anten teknolojileri (4x4 MIMO) ve 
çoklu taşıyıcı birleştirme (Carrier Aggregation) 
özelikleri gibi önemli özellikler başta olmak üzere 
ticari şebekelerin ihtiyaç duyduğu özellikleri belirli 
sürüm planları dahilinde desteklemektedir. Hem LTE 
teknolojisi içinde mobiliteyi (hareketliliği) sağlamak 
hem de diğer teknolojilerle olan çalışma bütününü 
oluşturmak için el değişimi (Handover), CSFB (Circuit 
Switched FallBack) özellikleri ve sistem yükünü eşit 
tutmak ve daha iyi hizmet vermeyi sağlayan mobil yük 
dengeleme (Mobility Load Balancing) özelliği Ulak Baz 
İstasyonunun temel özellikleri arasında yer almaktadır.

Ulak Baz İstasyonu üç temel bileşenden 
oluşmaktadır; Uzak Radyo Birimi (RRU), Temel Bant 
Birimi (BBU), yönetim ve kontrol arayüzü olan OAM 
Sunucu.

40 yılı geçkin RF tecrübesiyle Ulak Baz İstasyonu 
kapsamındaki uzak radyo birimlerinin tasarımı proje 
ana yüklenicisi ASELSAN tarafından yapılmaktadır. 
Uzak Radyo Birimi olarak adlandırılan RRU 
biriminde yüksek frekanstaki sinyallerin yayılımı 
için gereken işlemler gerçekleştirilmektedir. RRU’lar 
almaç ve göndermeç sayısı ihtiyaçlarına göre 
2x2 ve 4x4 anten seçenekleriyle tasarlanmıştır. 
Standartlarda tanımlanan 3, 5, 10, 15, 20 MHz 
kanal bant genişliklerini destekleyebilmektedir. 
Azami olarak 4x40W RF çıkış gücü sağlayabilecek 
şekilde geliştirilmiştir. Farklı frekans bandı ihtiyaçları 
için 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz ve 
2600 MHz frekans bantlarında çalışan farklı tipte 
RRU’ların tümü ASELSAN mühendisleri tarafından 
tasarlanmıştır.

1 2 5S İ V İ L  G E N İ Ş  B A N T  H A B E R L E Ş M E  Ç Ö Z Ü M L E R İ M İ Z



Temel Bant Birimi (BBU), Netaş tarafından 
geliştirilmektedir. LTE 1. Katman yazılımları (Fiziksel 
Katman); 2. Katman yazılımları (MAC [Medium 
Access Control]; RLC [Radio Link Control] ve 
PDCP [ Packet Data Convergence Protocol]), 3. 
Katman yazılımları (RRC [Radio Resource Control], 
IP [Internet Protocol] yazılımları: IPv4 ve IPv6 
protokolleri ve NAS [Non Access Stratum]) BBU 
üzerinde koşmaktadır. Bunun yanı sıra Radyo 
Kaynak Yönetimi (RRM) gibi diğer tüm algoritmalar 
BBU’da çalışmaktadır. BBU üzerinde RRU ile bağlantı 
sağlayabileceği 18 adet fiber optik kablo girişi 
bulunmaktadır. BBU, modüler yapıda tasarlanmıştır; 
sahadaki ihtiyaca göre üzerindeki kart sayısı 
artırılabilmektedir. 

Yönetim ve kontrol arayüzü olan OAM (Operation, 
Administration and Management) Sunucu ve 
SON Sunucu (Self Organizing Network) yazılım 
geliştirilmesinden Argela firması sorumludur. RRU 
ve BBU birimleri OAM sunucu üzerinden uzaktan 
yönetilebilmektedir. OAM sunucu üzerinden sistem 
uzaktan kontrol edilebilir ve gerekli değişiklikler 
yapılabilir. Alarm yönetimi, performans yönetimi 
gibi özellikler sayesinde sistemin durumu analiz 
edilebilmekte ve olası hataların giderilmesi 
sağlanmaktadır. OAM sunucunun sağladığı diğer 
temel özellikler; coğrafi yedeklilik, kullanıcı bazlı 
planlanmış saha oluşturma, merkezi lisans yönetimi, 
CLI (Command Line Interface) olarak sıralanabilir. 

Ulak Baz İstasyonu ticari ağlarda, kamu güvenliği 
ağlarında ve kurumsal ağlarda kullanılabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Dış ve iç mekânlarda servis 
sağlayabilir. RAN paylaşımı özelliğine sahip olan Ulak 

Baz İstasyonu, aynı anda birden fazla operatörün tek 
baz istasyonu üzerinden servis vermesine olanak 
sağlamaktadır.

Kamu Güvenliği şebekelerinde kullanım 
ihtiyaçları doğrultusunda LTE’nin Dar Bant 
Haberleşme Sistemleri ile (TETRA/APCO25/
DMR) entegrasyonuna yönelik çalışmalar da 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ihtiyacı doğrultusunda SSB tarafından 
yürütülen Adana-İzmir DMR Projesinde kullanıcı 
tarafından belirlenen bir şehirde geniş bant şebeke 
entegrasyonuna yönelik ASELSAN tarafından 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Ulak Projesi tasarım çalışmaları sırasında 
Türkiye’deki operatörlerle birebir çalışılmış, onların 
gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 
uluslararası standartlara uygun şekilde tasarım ve 
geliştirmeler yapılmıştır. 

27 Şubat 2017’de Dünya Mobil Konferansında Ulak 
Baz İstasyonlarının ilk siparişleri için ASELSAN ile 
Türkiye’deki operatörler arasında satış sözleşmeleri 
imzalanmıştır. Sonrasında, Nisan 2017’de SSB 
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öncülüğünde kurulan ULAK Haberleşme A.Ş., 
öncelikli olarak baz istasyonunun satış, satış sonrası 
hizmet ve yaygınlaştırılması görevlerini üstlenmiştir. 
ASELSAN iştiraki olan ULAK Haberleşme A.Ş. 
tarafından yapılan diğer satış sözleşmeleri ile de; 
Aralık 2021 itibarıyla Türkiye’de toplam 1.732  sahada 
ULAK 4.5G Baz İstasyonu hizmet vermektedir. Bu 
sahalardan 754 adedi Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 
himayesinde yürütülen Evrensel Hizmet Projeleri 
kapsamında hizmet vermektedir. 

4.5G haberleşme teknolojilerinin milli imkân 
ve kabiliyetler ile geliştirilmesini ve ülkemizin 
haberleşmedeki dışa bağımlılığının azaltılmasını 
hedefleyen Ulak Projesi, ileri teknoloji ürün geliştirme 
yeteneğinin kazanılarak ülkemizin bu teknolojilerde 
söz sahibi olan ülkeler arasında hak ettiği yeri alması 
ve ülke ekonomisine katkı sağlanması adına çok 
önemli bir adımdır. Proje kapsamında kazanılan bilgi 
ve birikim; daha sonraki haberleşme projelerinde 
kullanılacak sağlam bir temel yaratmıştır.
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5G gNB Nedir?

Mobil haberleşme şebekelerinde radyo erişim 
şebekesinin temel bileşeni baz istasyonlarıdır. İlk 
mobil haberleşme teknolojisi jenerasyonundan 
bugüne kadar baz istasyonu farklı isimlerle 
adlandırılmıştır. 1G’de Base Station (BS), 2G’de Base 
Transceiver Station (BTS), 3G’de NodeB (NB), 4G’de 
evolved NodeB (eNB) isimleri kullanılırken, 5G’de 
gNodeB (gNB) ismi kullanılmaktadır. 

5G standardizasyonunda kurulum tiplerine göre 
çeşitli baz istasyonu tipleri bulunmaktadır. 5G 
çekirdek şebekesi ile uyumlu çalışabilen 4G baz 
istasyonuna ng-eNB ismi verilirken, 4G çekirdek 
şebekesi ile uyumlu çalışabilen 5G baz istasyonuna 
en-gNB ismi verilmektedir. 4G’den bağımsız 
mimaride (Standalone = SA) 5G çekirdek şebekesi 
ile uyumlu çalışan 5G baz istasyonuna ise gNB 
denilmektedir.

5G gNB, radyo birimi (Radio Unit = RU), dağıtık birim 
(Distributed Unit = DU) ve merkezi birim (Centralized 
Unit = CU) olmak üzere üç temel kısımdan 
oluşmaktadır. RU, sinyalin temel bant ve çalışma 
frekansı arasındaki dönüşümlerini gerçekleştiren, 
baz istasyonunun kullanıcı ekipmanlarına en yakın 
olan birimidir. 5G gNB’de, LTE eNB’den farklı olarak, 
Temel Bant Birimi (Baseband Unit = BBU) yerine 
farklı lokasyonlarda bulunabilecek DU ve CU birimleri 
tanımlanmıştır. DU, şebeke uçlarına daha yakın olan, 
fiziksel katman, çizelgeleme gibi baz istasyonunun 
kritik fonksiyonlarını gerçekleştiren birimdir. CU ise 
üst katman yazılımlarının yer aldığı, genellikle gerçek 
zamanlı olmayan işlevlerin çalıştığı, gNB’nin çekirdek 
şebeke ve diğer baz istasyonları ile bağlantısını 
sağlayan birimdir. 

ASELSAN, ULAK LTE-Advanced baz istasyonu 
geliştirme sürecinde elde edindiği tecrübe ile, 5G’de de 
baz istasyonu geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. 
Bu amaçla, hem RU olarak yüksek kapasiteli, ORAN 
uyumlu anten tümleşik radyo birimi hem de açık ve 
sanal şebeke mimarilerine uygun olarak DU ve CU 
birimleri geliştirmeleri devam etmektedir. Geliştirilecek 
ürünler ile hem yerli ve milli hem de mobil haberleşme 
teknolojisi trendlerine ve operatörlerin talep ettiği 
performans değerlerine uyumlu bir baz istasyonu elde 
edilmesi hedeflenmektedir.

ASELSAN DU ve CU Geliştirme Faaliyetleri

ORAN ve sanal RAN mimarisi, son dönemde 
popülerliğini gittikçe artırmıştır. Operatörler 
şebekelerini açık arayüzlerle ve yazılım-donanım 
ayrımının yapıldığı mimarilerle yönetmeye ilgi 
göstermektedir. Bu durum dikkate alınarak, 
ASELSAN 5G baz istasyonu geliştirmeleri, 3GPP 
standartlarına uyumluluğunun yanında ORAN 
spesifikasyonlarındaki düzenlemelere de uyumlu 
olacak şekilde yürütülmektedir. Bu sayede farklı 
üreticilerin bulunduğu operatör şebekelerine 
girebilmek mümkün olabilecektir.

5G gNodeB
Ali YILDIRIM
İsmail YAŞAR
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü

Taner KOLÇAK
Fatih ALACA
HBT Profesyonel Haberleşme Tasarım Direktörlüğü
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ASELSAN 5G baz istasyonu geliştirmelerinde, DU 
birimi bulut platformu üzerinde çalışabilmeye uygun 
şekilde, konteynerler ve mikroservisler halinde 
geliştirilmektedir. Donanım olarak RAHAT sunucu 
donanımları kullanılarak esneklik sağlanması 
hedeflenmektedir. DU’da özellikle fiziksel katman 
tarafındaki bazı operasyonlar için gerekli olan yoğun 
ve paralel işlem gücü ihtiyacını karşılamak için ise 
hızlandırıcı kartlarının kullanımı planlanmaktadır. 
Böylelikle, operatörlerin ihtiyaç duyduğu üç sektörlü 
saha konfigürasyonu sağlanabilmiş olacaktır. 

ASELSAN, CU geliştirmelerini de yine açık ve 
sanal RAN mimarisine uyumlu olacak şekilde 
sürdürmektedir. PDCP (Packet Data Convergence 
Protocol = Paket Veri Yakınsama Protokolü) ve 
üzerindeki katmanlar CU üzerinde yer almaktadır. 
Ayrıca ASELSAN, 5G baz istasyonu geliştirme 
çalışmalarını hem CU ve DU’nun ayrılabildiği, hem 
de tek lokasyon ve tek donanımda CU ve DU’nun 
bir arada bulunabildiği mimarilere uygun şekilde 
sürdürmektedir. Bu sayede, farklı altyapı durumlarına 
ve müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde ürün 
kurulumları yapılabilmesi hedeflenmektedir.

SMO-OAM YazılımlarıÇekirdek Şebeke

OAM Agent-CU
RRM-CU

RRC
SDAP
PDCP

RAHAT Sunucu 
Donanımı + Güvenlik 
Hızlandırıcı Kartı +  

Ağ Arayüz Kartı

F1

OAM Agent-DU
RRM-DU

RLC
MAC

High-PHY

ORAN 7-2xRU (ATR)

Low-PHY
RF

CU

DU

RAHAT Sunucu 
Donanımı + Temel 

Bant Hızlandırıcı Kartı 
+ Ağ Arayüz Kartı

NG 01 01

1 2 9S İ V İ L  G E N İ Ş  B A N T  H A B E R L E Ş M E  Ç Ö Z Ü M L E R İ M İ Z



ASELSAN tarafından geliştirilecek 5G temel bant yazılımlarının aşağıdaki özelliklerde olması hedeflenmektedir.

Özellik Grubu Özellik

Radyo Arayüzü - 
ORAN FH

Cat-B RU İle çalışabilme

Compression/Decompression 
(Block floating Point, Modulation 
compression)

Section Type 1 ve Section Type 3 
Destekleri

Beamforming (Pre defined, 
Weight based dynamic)

L2 transport header w/VLAN 
Support

Senkronizasyon PTP

SyncE

ITU-T G8275.1 ve G8275.2

LLS-C1 ve LLS-C3

PHY - MAC DDDSU çerçeve formatı

Dynamic TDD

Random Access

Timing Advance 

Drx (Long Drx/Short Drx)

DCI Format 0_0, 0_1, 1_0, 1_1 
desteği

PUCCH Format 0, 1, 2, 3, 4 desteği

Multi Numerology

Mixed Numerology

Bandwidth Part 

Beam Management

Kapasite 16 Layer DL MIMO

8 Layer UL MIMO

3x100 MHz desteği

64T64R desteği

32T32R desteği

12-15 Gbps DL throughput

2.5-3 Gbps UL throughput

7200 RRC Connected User

14400 RRC Connected+Inactive 
User

Özellik Grubu Özellik

Çizelgeleme QoS Aware scheduling

Mobilite Intra DU mobility

Intra CU Inter DU mobility

Inter CU Inter DU mobility

Inter RAT mobility (E-UTRA <-> 
5G NR)

Arayüz O1 Arayüz Desteği

F1 Arayüz Desteği

E2 Arayüz Desteği

Xn Arayüz Desteği

NG Arayüz Desteği

FAPI Desteği (PHY ve MAC)

Diğer Özellikler Carrier Aggregation

QoS Desteği

RLC mod destekleri

NR Dual Connection (NR-DC)

Positioning

Public Warning System (PWS)

RAN Sharing (MORAN)

RAN Sharing (MOCN)

Non Public Networks (NPN)

2-Step Random Access

Remote Interference 
Management (RIM)

DAPS Handover
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ASELSAN Anten Tümleşik Radyo (ATR) Geliştirme 
Faaliyetleri

Radyo birimi en basit anlatımıyla, temel bant 
sinyali ile çalışma frekansındaki sinyal arasındaki 
dönüşümü sağlayan birimdir. Anten panelleriyle 
tümleşik 5G radyo birimleri, RF sinyallerini alma 
ve gönderme olan en temel işlevinin dışında 5G ile 
birlikte artan veri kapasitesi ve işlem gücü ihtiyacını 
karşılamak üzere yeni nesil Radyo Erişim Şebekesi 
(RAN) yaklaşımlarının beklediği, özellikle 5G fiziksel 
katman ile ilgili ek işlevlere de sahiptir.

 O-RAN opsiyon 7-2.x’e göre, alt fiziksel katman 
(Low PHY) temel bant sinyal işleme, dijital ön yüz 
(DFE - Digital Front End) sinyal işleme, RF ön yüz (RF 
Front End) işlevleri RU tarafından gerçekleştirilir. Ön 
bağlantıda (fronthaul), eCPRI (enhanced Common 
Public Radio Interface) standardı ve O-RAN desteği 
sektörde en yaygın kullanılan arayüzlerdir. Alt fiziksel 
katman bloğu kapsamında ise önceki nesillerden 
farklı olarak radyo birimine ön kodlama ve hüzme 
yönlendirme gibi yetenekler de atanmaktadır. 
Dijital ön yüz bloğu kapsamında DUC (Digital Up 

Conversion) ve DDC (Digital Down Conversion) 
işlemleri gerçekleştirilmekte, tepe faktörü azaltma 
(Crest Factor Reduction = CFR) ve sayısal ön 
bozma (Digital Pre Distortion = DPD) fonksiyonları 
çalıştırılmaktadır. RF ön yüz kısmında ise göndermeç 
ve almaç devreleri yer alır. Bu devreler ile gönderme 
için sinyalin gerekli çıkış gücüne ulaştırılması, alma 
esnasında da kanal dışındaki istenmeyen işaretlerin 
zayıflatılması işlemleri gerçekleştirilir. Anten 
tümleşik radyo birimlerinde ayrıca +45° ve -45° 
polarizasyon modlarını destekleyen faz dizili anten 
yer almaktadır. Cihaz üzerinde yer alan her bir alma-
gönderme kolundaki işaretin faz değeri ayarlanarak 
antenin oluşturduğu hüzme elektronik olarak 
istenilen açıya döndürülebilmekte ve sayısal hüzme 
biçimlendirme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

5G Baz İstasyonu geliştirme faaliyetleri kapsamında, 
tamamı ASELSAN mühendisleri tarafından 
tasarlanan ve geliştirilen, yerli ve milli kaynaklarla 
yürütülen son nesil bir Anten Tümleşik Radyo 
birimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

ASELSAN tarafından geliştirilen 5G Anten Tümleşik Radyo birimi için hedeflenen değerler aşağıda verilmiştir. 

Parametre Açıklama Örnek Değerler

Frekans bandı Desteklenen 5G bandı n78 (3.4-3.6 GHz ve  
3.6-3.8 GHz)

Anlık bant genişliği (IBW) Anlık desteklenebilen toplam bant genişliği 200 MHz

Çalışma bant genişliği 
(OBW)

iBW içindeki desteklenebilen aktif (işletilen) bantların 
toplam genişliği

200 MHz

Taşıyıcı sayısı Aynı anda desteklenen taşıyıcılar OBW içinde farklı 
bantlarda yer alır.

3

Anten eleman sayısı Anten panelini oluşturan toplam anten elemanı sayısı 192 (96 dual pole)

Anten polarizasyon modları Anten panelinin desteklediği polarizasyon modları +45° ve –45°

Almaç/Göndermeç kanal 
sayısı

64

Alt taşıyıcı genişliği Desteklenen 5G numerolojisi 15 kHz, 30 kHz

DL:UL oranı Aşağı bağ (DL) ve yukarı bağ (UL) yönünde çizelgelenen 
5G slot sayılarının oranı

3:1, 4:1

Desteklenen MIMO katman 
sayısı (DL/UL)

Aşağı bağ ve yukarı bağ yönünde ayrı ayrı 16/8

Fronthaul arayüz SFP port sayısı, tipi ve veri hızları 2 SFP28 x 25 Gbps

O-RAN desteği O-RAN sınıflandırması Kategori B

Tepe EIRP Değeri EIRP: Etkin İzotropik Yayın Gücü >74 dBm  
(polarizasyon başına)
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1947 yılında Bell araştırma laboratuvarlarında 
transistörün icadı ile başlayan modern 
elektronik çağ, günümüzde hız kesmeden 
yenilikler üretmeye devam etmektedir. 
Hayatımızın değişmez bir parçası haline gelen 
akıllı mobil cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, 
uydu sistemleri, internet altyapısı ve diğer 
birçok modern elektronik sistemin hızlı 
gelişimini sağlayan birincil etken, öncelikle 
20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olarak 
kabul edilen transistörün ve hemen ardından 
mikroçip teknolojisinin 1959 yılında icat 
edilmesi olmuştur. Transistör icat edildiğinde 
BJT (Bipolar Junction Transistor) yapısında 
geliştirilmiştir. Mikroçip icat edildiğinde bir 
BJT transistör, bir direnç ve bir kapasitörün 
aynı yarı iletken taban üzerinde entegre 
edilmesiyle oluşturulmuştur. Her iki buluş, 
endüstriyel araştırmalar sonucu ortaya çıkmış 
olmalarına rağmen ilerleyen yıllarda Nobel 
fizik ödülüne layık görülmüştür. Transistörün 
ve mikroçipin art arda icadı, ilerleyen yıllarda 
mikroçip teknolojilerinde ortaya çıkan yeni 
buluşlar ve bu yenilikçi sahada hız kesmeden 
sağlanan bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, 
bununla birlikte yarı iletken malzeme üretiminde 
başarılan gelişmeler, 20. yüzyılın ikinci 
yarısında çok büyük ekonomik potansiyele 
sahip bir mikroelektronik endüstrisinin 
doğmasına neden olmuştur. Günümüzde 
mikroelektronik endüstrisi, bütün yarı iletken 
teknolojilerini kapsayan mikroçip üretimi göz 
önüne alındığında, 600 milyar dolar yıllık gelir 
seviyesine ulaşmıştır. 

RF ENTEGRE DEVRE (MİKROÇİP) 
TEKNOLOJİLERİNİN GLOBAL VE 
YEREL ÖLÇEKTEKİ ÖNEMİ
Dr. Adnan GÜNDEL
Yalçın AYDIN
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü
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1947 yılında icat edilen ilk Transistör (BJT)

1959 yılında icat edilen ilk Entegre Devre
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Modern mikroçip teknolojisi ve dolayısıyla 
mikroelektronik endüstrisi, erişmiş olduğu 
ekonomik ve teknolojik düzey itibarıyla kendine özgü 
karakteristikler kazanmıştır. Günümüzde tasarımı 
mikroçip formunda geliştirilen kapsamlı elektronik 
sistemlerde benimsenen geliştirme stratejisi; daha 
çok fonksiyonu gerçekleştirmek amacıyla daha 
fazla elektronik devrenin aynı yarı iletken yapı içinde 
birleştirilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu olgunun 
itici gücünü de mikroçiplerin içinde yer alan çok 
fazla sayıdaki transistör ve diğer elektronik devre 
bileşenlerinin, transistör yapımını gerçekleştiren 
uygun bir litografi (baskı) teknolojisinde üretiminin 
sağlanması oluşturmaktadır. Böylece kapsamlı 
elektronik sistemleri tek bir mikroçip çözümü 
halinde ayni yarı iletken taban malzeme üzerinde 
SoC (system-on-chip) veya SiP (system-in-
package) formunda tümleştirmek, mikroelektronik 
endüstrisinin en önemli gelişim, inovasyon ve 
büyüme stratejisi haline dönüşmüştür. 

Mobil telefonlar ve benzer modern elektronik 
haberleşme sistemlerinin küçük boyutlarda 
geliştirilerek yaygınlaşması, ancak 1980’li yıllarda RF 
devrelerinin mikroçipler içinde yer almaya başlaması 
ve uygun bir yarı iletken taban malzeme üzerinde 
geliştirilmesiyle sağlanmıştır. 1990’lı yıllara kadar 
üretilen mikroçiplerin toplam çip boyutları içinde 
hemen hiç yer almayan veya ancak çok küçük bir 
alan kaplayan RF devreler, mikroçip teknolojilerinde 
sağlanan sürekli gelişim ve ilerlemelerle, modern 
mikroçiplerin içinde oldukça büyük bir alan 
kaplayacak hale gelmiştir. Böylece RF devrelerin 
mikroçip formunda gerçekleştirilebilir hale gelmesi, 
başlangıçta elektronik sistemlerde ayrık bileşen 
olarak yer alan RF devrelerin RFIC (RF integrated 
circuit) formunda sistemlerde yer almasını 
sağlamıştır. Bu inovasyonla ortaya çıkan dönüşüm, 
modern elektronik sistemler içinde RFIC kullanarak 
bu sistemlerin performans ve verimliliklerinin 
artmasını, ayrıca bu sistemlerin boyutlarının 
küçülmesini sağlamıştır. Böylece RFIC mikroçip 
yapılarının sistem içeren SiP veya SoC formunda 
kapsamlı sistem mikroçipleri bünyesinde kullanılarak 
daha yüksek performansta, daha verimli, daha az 
alan kaplayan, daha çok fonksiyon gerçekleştiren, 
geliştirme süreçleri daha kısa zaman alan kapsamlı 
modern elektronik sistemleri geliştirmek mümkün 
hale gelmiştir.

Gelişim ve inovasyonu bünyesinde doğal olarak 
barındıran mikroçip teknolojilerinde sağlanan bu 
baş döndürücü ilerlemeler sayesinde, yapısında RF 
haberleşme sistemleri içeren modern elektronik 
pazarı büyüyerek önceden hayal edilemeyen 

ekonomik boyutlara ulaşmıştır. Akıllı mobil cep 
telefonları, çağrı cihazları, GPS sistemleri, kablosuz 
telefonlar, kablosuz modemler, akıllı ev aletleri, 
otonom özellikli araçlar ve diğer kablosuz RF 
cihazlar hayatımızın bütün aşamalarına hızla nüfuz 
ederek geçmişte birer lüks tüketim araçları olma 
durumundan, hızla vazgeçilmez yaygın kullanım 
araçlarına dönüşmüşlerdir. Böylece mikroelektronik 
endüstrisinin sağladığı bu büyük potansiyel, 
Avrupa’da sadece mobil haberleşme sektöründe 
satılan elektronik cihazların ve hizmetlerin 
büyüklüğünü yıllık 100 milyar dolar seviyesine 
ulaştırmıştır. Elektronik haberleşme endüstrisinde 
sağlanan bu büyük teknolojik dönüşümlerin temelini, 
icat edilmesini takiben özünde genel olarak mikroçip 
yapımı ve yarı iletken teknolojilerinde oluşturulan 
ilerlemeler sağlamakla birlikte, elektronik devrelerin 
RFIC formunda ve ilerleyen yıllarda yapısında 
elektronik sistem içeren SiP ve SoC formunda 
mikroçiplerin gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu 
nedenle, RFIC, SiP ve SoC özelliğine sahip mikroçip 
geliştirmek ve bunları elektronik sistemler içinde 
kullanmak hem elektronik cihaz üreticisi firmalar 
hem de yarı iletken mikroçip üretimi yapan 
mikroelektronik firmalar için çok büyük teknolojik ve 
ekonomik önem taşımaktadır. 

Modern elektronik endüstrisinde meydana gelen bir 
diğer önemli dönüşüm ise birçok elektronik cihaz 
üreticisi firmanın, geçmişte ihtiyaç duydukları RFIC 
mikroçipleri, özellikle uygulamaya özgü geliştirilen 
RF ASIC (RF application specific integrated circuit) 
bileşenleri ve daha kapsamlı işlevler için kullandıkları 
SiP ve SoC formundaki mikroçipleri sadece bu 
mikroçipleri tasarlayarak üreten yarı iletken mikroçip 
üreticisi Intel, Texas Instruments, Skyworks, Qorvo, 
Analog Devices, NXP, QualComm, Nvidia ve benzeri 
birçok firmalardan tedarik ederken, günümüzde bu 
mikroçipleri kendi bünyelerinde kurdukları Ar-Ge 
ekipleriyle tasarlamak ve geliştirmek yöntemini 
benimsemiş olmalarıdır. Bu hususta Apple ve 
Samsung gibi akıllı mobil cep telefon pazarına 
öncülük eden firmaların yaptığı dönüşüm örnek 
gösterilebilir. Geçmişte sadece akıllı mobil cep 
telefonu ve dizüstü bilgisayarı üreten Apple ve 
Samsung gibi firmalar artık ihtiyaç duydukları RFIC, 
SiP ve SoC formundaki mikroçipleri hem tanımlayan 
ve tasarlayan hem de geliştiren ve üretimini 
sağlayan firmalara dönüşmüşlerdir. Bu dönüşümün 
temelini, cihaz üreticisi firmaların, artık SiP ve SoC 
yapısında kapsamlı bir sistem tasarımına dönüşmüş 
olan mikroçipleri, mikroçip üreticisi firmalardan 
temin ederken ödemek zorunda kaldıkları çok 
yüksek geliştirme maliyetleri veya bu mikroçipleri 
kendi cihazlarında kullanımları esnasında fikri 
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ve sınai patent haklarının korunması konusunda 
karşılaştıkları zorluklar oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan, ticari firmalara benzer olarak, gereksinime 
özel sistemler geliştirebilmek amacıyla askeri ve 
savunma alanında faaliyet gösteren firmaların kendi 
mikroçip tasarım ekiplerini oluşturmuş olmaları ve 
aynı zamanda kendi ihtiyaçlarına özel üretim yapan 
mikroçip yarı iletken fabrikaları (semiconductor 
foundries) kendi bünyelerinde kurmuş olmaları 
dikkat çekmektedir. Bu hususta Lockheed Martin, 
Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, Airbus, 
ve BAE Systems ve benzeri savunma sanayi 
şirketlerinin kendi organizasyonları içinde özellikle 
RFIC ve SiP formunda mikroçip geliştirme ve bu 
mikroçipleri kendi gereksinimlerine özel kurulmuş 
olan yarı iletken fabrikalarında üretme kabiliyetlerinin 
olduğu örnek gösterilebilir.

ASELSAN bünyesinde askeri ve profesyonel 
elektronik haberleşme cihazları ve sistemleri 
geliştiren ve üreten HBT sektörü, bu elektronik 
sistemler ve cihazlar için onlarca farklı mikroçip 
üreticisi firmadan değişik özelliklerde mikroçip 
tedarik etmektedir. Bununla beraber, ASELSAN’ın 
geliştirmekte olduğu yeni nesil haberleşme 
sistemlerinin kapsamlı fonksiyonel yapıları, 
yarı iletken teknolojilerinin en ileri yapılarıyla 
geliştirilmiş olan RFIC, SiP ve SoC formunda 
mikroçiplerin yurt dışı kaynaklardan tedarik edilerek 
yeni nesil haberleşme sistemlerinde kullanımını 
gerektirmektedir. Mikroelektronik endüstrisinde 
meydana gelen gelişmelerle uyumlu olacak 
biçimde, ASELSAN’ın geliştirmekte olduğu bu 
yeni nesil elektronik haberleşme sistemlerinde 
hem fonksiyonel zenginlik hem de teknolojik 

GaAs pHEMT Teknolojisinde HBT ETM Tarafından Geliştirilen LNA RFIC
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üstünlük sağlayabilmek amacıyla, ASELSAN HBT 
Elektronik Tasarım Müdürlüğü (ETM) bünyesinde 
ihtiyaca yönelik gelişmiş RFIC, SiP ve SoC mikroçip 
çözümlerini tasarlayarak gerçekleştirebilecek 
kabiliyetlerle donatılmış bir RF/MW Tümdevre 
(Mikroçip) Tasarım Ekibi kurulmuştur. Tümdevre 
Tasarım Ekibinin üzerinde çalıştığı mikroçip 
geliştirme projeleri sayesinde, HBT bünyesinde 
ihtiyaca yönelik belirlenen elektronik sistemlerde 
istenilen özellikleri sağlayan, boyutları küçültülmüş, 
daha az güç tüketimine gereksinim duyan ve daha 
fonksiyonel teknik özelliklere sahip, özgün ve yüksek 
performanslı elektronik cihazların geliştirilmesi 
mümkün hale gelecektir. HBT-ETM bünyesinde 
kurulan Tümdevre Tasarım Ekibi bir taraftan yeni 
nesil haberleşme cihazları için alıcı/verici sistemleri 
içeren SiP ve SoC formundaki RF mikroçipleri 
geliştirirken, diğer taraftan mevcut ASELSAN 
haberleşme cihazları ve sistemleri içinde kullanılan, 
kritik ve temininde zorluk çekilen birçok RFIC 
ürününü de yerli olarak geliştirecek millileştirme 
projelerine başlamıştır. Bu kapsamda yapılan Ar-
Ge çalışmalarıyla geliştirilen yüksek performanslı 
bir LNA (Low Noise Amplifier) RFIC ürünü, HBT 
tarafından halen üretilen birçok telsiz ailesinde yer 
alan ve temininde güçlük çekilen kritik bir LNA RFIC 
yerine kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

Mikroçip Teknolojilerinin Gelişme Seviyesi ve 
Haberleşme Sistemlerinde Kullanımı

Mikroçip teknolojisinin icat edilmesiyle başlayan 
modern elektronik çağda, mikroçiplerin elektronik 
sistemlerde yaygın kullanım potansiyeli, bu 
mikroçiplerin seri üretimi için kullanılacak uygun 
yarı iletken malzemelerin geliştirilmesini de gerekli 
hale getirmiştir. Günümüzde üretilen mikroçiplerin 
büyük çoğunluğu Silisyum taban (silicon substrate) 
malzeme kullanılarak geliştirilen yarı iletken aygıt 
teknolojileri (semiconductor device technologies) 
ile gerçekleştirilmektedir. Yoğun kullanım 
potansiyeline sahip Silisyum tabanlı teknolojiler 
yanında, yüksek performans gerektiren uygulamaları 
gerçekleştirmek üzere, bileşik yarı iletken materyal 
kullanılarak oluşturulan yüksek başarımlı ve hızlı 
transistör yapıları içeren özel yarı iletken teknolojiler 
geliştirilmiştir. Bileşik materyal içeren bu yarı iletken 
teknolojilerden yüksek performans haberleşme 
ve elektronik harp sistemlerinde RFIC formunda 
mikroçip geliştirmek amacıyla en yoğun olarak 
kullanılan GaAs (Galyum Arsenit) pHEMT transistör 
(pseudomorphic High-Electron Mobility Transistor), 
GaAs HBT transistör (Heterojunction Bipolar 
Transistor) teknolojileri ve SiC GaN HEMT transistör 
(Silicon Carbide Galium Nitride High-Electron 

Mobility Transistor) teknolojileri geliştirilmiştir. 
Ayrıca, fotonik tümdevre uygulamalarına yönelik 
olarak, bileşik yarı iletken malzeme kullanılarak 
geliştirilmiş olan InP HEMT transistör (Indium 
phosphide HEMT transistor) teknolojisi özellikle optik 
bileşen yapımı için kullanılmaktadır. 

Günümüzde modern elektronik haberleşme 
cihazlarında en yaygın kullanılan yarı iletken 
transistör teknolojileri olarak Silikon CMOS 
(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), 
Silikon CMOS RF SOI (Silicon-on-Insulator), GaAs 
pHEMT, GaAs HBT, SiC GaN HEMT, SiGe BiCMOS 
(Bipolar and CMOS), Silikon LDMOS teknolojileri 
öne çıkmaktadır. Bu teknolojilerin her biri değişik 
uygulamalarda farklı fonksiyonları en iyi şekilde 
gerçekleştirmek üzere kullanılmaktadır. Transistör 
her ne kadar ilk icat edildiğinde BJT yapısında 
geliştirilmiş olsa dahi günümüzde elektronik 
sistemlerde kullanılan mikroçipler, büyük oranda 
Silikon tabanlı CMOS teknolojiler kullanılarak 
üretilmektedir. Silikon CMOS teknolojisinin bu yaygın 
kullanımının en büyük nedeni, elektronik sistemlerde 
ihtiyaç duyulan dijital ve analog/RF fonksiyonların 
aynı mikroçip içinde kolayca birleştirilebilir olmasıdır. 
Ayrıca, Silikon CMOS teknolojisi sahip olduğu 
özellikler nedeniyle, günümüzde çapı 300mm veya 
450mm boyutlarına ulaşmış oldukça büyük taban 
malzeme (wafer) kullanımına elverdiği için tek bir 
Silikon wafer üzerinde on binlerce mikroçip üretmek 
ekonomik olarak daha elverişli hale gelmiştir.

Silikon CMOS teknolojisi icat edilmesinin ardından 
ilk geliştirme süreçlerinde yüksek frekans analog/
RF devreler için çok uygun özellikler göstermese dahi 
yarı iletken teknolojisinde art arda meydana gelen 
ilerlemelerle günümüzde Silikon CMOS teknolojisi, 
RF/MW devre ve sistem geliştirme projelerinde 
çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan 
transistör teknolojisi haline gelmiştir. Silikon CMOS 
teknolojisinde transistör üretimi için litografi 
boyutları 2-nanometreye kadar inmiştir. Bu derece 
küçük kanal genişliğine sahip CMOS transistörler 
üretilebilir hale getirildiği için, bünyesinde dijital ve 
analog/RF fonksiyonları içeren kapsamlı elektronik 
sistemleri aynı Silikon taban malzeme üzerinde 
milyonlarca transistörden oluşacak biçimde 
entegre etmek mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamlı 
tümleştirme sayesinde hem dijital hem de analog/RF 
fonksiyonları aynı tümdevrenin bir parçası olarak aynı 
ortak yarı iletken taban malzeme üzerinde, örneğin 
SoC formunda geliştirmek birçok RF haberleşme 
sistem tasarımı için standart tasarım yaklaşımı 
haline dönüşmüştür. Bu nedenle, mikroelektronik 
endüstrisinde RF/MW yüksek frekans devre ve 
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sistemleri aynı yarı iletken taban malzeme üzerinde 
RFIC, SoC veya SiP formunda aynı paket yapısı içinde 
birleştiren uygulamalar hızla yaygınlaşmaktadır. 
Bu amaçla Silikon CMOS teknolojileri RF/MW devre 
ve sistemleri mikroçip olarak geliştirmeye uygun 
hale getirilmiştir. Bununla beraber, Silikon CMOS 
tabanlı teknolojilerde teknolojik ilerleme kriteri RF/
MW devrelerin bu teknoloji sayesinde nasıl entegre 
edileceğinden çok, CMOS dijital fonksiyonlarda 
kapasite, hız ve özellikle güç tüketimini azaltmayı 
hedefleyen iyileştirmelerle sürdürülmektedir. 

Günümüzde askeri, ticari, eğitim ve sağlık gibi 
temel alanlarda kullanılan modern elektronik 
cihaz ve sistemlerin fonksiyonların çok yönlü ve 
karmaşık hale gelmesiyle birlikte daha az güç 

tüketimi sağlayan, daha hızlı işlemciye (CPU’ya) 
sahip ve daha büyük hafıza içeren Silikon CMOS 
mikroçiplere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında, 
haberleşme sistemleri almaç/göndermeç işlevlerini 
gerçekleştirmek üzere tasarlandığı için RF/MW 
devreleri içeren RF alt-birimlerin bu haberleşme 
sistemleri içinde ayrık RFIC veya dijital, analog ve 
RF fonksiyonları bir arada gerçekleştiren tek bir 
mikroçip olarak SiP ve SoC yapısında geliştirilmesi 
gerekmektedir. Günümüzde geliştirilen modern 
elektronik RF/MW sistemlerin en önemli yapı taşları 
ve aktif bileşenleri RFIC, SiP ve SoC formunda 
üretilmiş olan bu tümdevrelerdir. ASELSAN HBT 
sektörü bünyesinde ETM tarafından yeni nesil 
askeri telsiz cihaz tasarımlarında kullanılmak üzere 
geliştirilen çok fonksiyonlu almaç/göndermeç 

Silikon CMOS Teknolojisinde HBT ETM Tarafından Geliştirilen 5x5 mm Almaç/Göndermeç Fonksiyonlu RF AISC
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özelliğine sahip RFIC ve RF ASIC mikroçip 
yapımı hem Silikon CMOS hem de GaAs pHEMT 
teknolojilerinde devam etmektedir.

Yarı iletken transistör teknolojilerinde sağlanan 
ilerlemelerle Silikon tabanlı CMOS teknolojilerinde 
çok yüksek hızlarda çalışan RF transistörlerin yapımı 
mümkün hale gelmiştir. Böylece, çok yüksek frekans 
bantlarında çalışan mm-Dalga (örneğin 30 GHz 
ve 60 GHz) RF Tümdevreleri CMOS teknolojisinde 
gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Bunun 
yanında, küçülen transistör boyutlarına karşılık 
gelen besleme gerilimlerinin düşmesi RF devreler 
için gereksinim duyulan doğrusallık gereksinimlerini 
Silikon CMOS teknolojisi kullanarak gerçekleştirmeyi 
zorlaştırmıştır. Bu yüzden, yüksek performans 

gerektiren RF/MW tasarımları için Silikon CMOS 
teknolojisine alternatif çok uygun bileşik materyal 
kullanılarak oluşturulan yarı iletken teknolojiler 
kullanma seçenekleri mevcuttur. Silikon taban 
üzerinde geliştirilen CMOS RF SOI (Silicon-on-
Insulator) ve SiGe BiCMOS teknolojileri bu hususta 
alternatif olarak değerlendirilebilecek iki önemli 
teknolojidir. CMOS RF SOI teknolojisi özellikle 
haberleşme sistemlerinde gereksinim duyulan düşük 
gürültü ve yüksek doğrusallık isterlerini karşılamak 
üzere geliştirilmiş olan en ileri güncel teknoloji haline 
gelmiştir. ASELSAN HBT bünyesinde geliştirilmekte 
olan yeni nesil askeri telsiz projelerinde kullanılmak 
üzere tasarlanan RF alıcı/verici (TRx) fonksiyonlarını 
gerçekleştirecek mikroçip, SiP formunda CMOS RF 
SOI teknolojisi kullanılarak geliştirilecektir.

GaAs pHEMT Teknolojisinde HBT ETM Tarafından Geliştirilen 10x10 mm Almaç/Göndermeç Fonksiyonlu RF ASIC
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Silikon CMOS teknolojilerinin günümüzde kazanmış 
olduğu yeteneklere rağmen, RF/MW devrelerin 
RFIC formunda geliştirilmeye başlandığı 1980’li 
yıllarda Silikon tabanlı CMOS teknolojisi veya BJT 
teknolojisi henüz RF frekanslarında elektronik devre 
geliştirmeye uygun halde getirilmemişti. Özellikle 
yüksek frekans askeri elektronik uygulamalarda 
gerekli olacak yüksek frekans RFIC tasarımlarına 
hitap edebilecek, yüksek hızlarda çalışabilen, 
düşük gürültülü, yüksek doğrusallık özelliklerine 
sahip ve yüksek verimlilikte çalışabilen devrelerin 
(bu devreler, yüksek performanslı devreler olarak 
adlandırılabilir) tasarımlanabileceği bir teknoloji 
olarak taban malzemesi GaAs materyal olan bir yarı 
iletken teknolojisi özellikle askeri savunma sanayii 
firmalarınca geliştirilmiştir. GaAs teknolojisinde 
transistör yapıları MESFET (metal-semiconductor 
field effect transistor), HEMT, pHEMT ve InGaP 
HBT şeklinde olabilmektedir. GaAs teknolojisinde, 
örneğin pHEMT transistör yapısı uygulamaya özel 
geliştirilecek bir RF/MW tasarım gereksinimlerine 
uygun performans gösterebilmektedir. Bu nedenle, 
ilerleyen geliştirme aşamalarında GaAs teknolojisinin 
temel uygulama alanı RF/MW devreler olarak ortaya 
çıkmıştır. GaAs teknolojisinde taban malzemesi 
düşük kayıplı ve yalıtkan (semi insulating material) 
özelliklere sahip olduğu için RF transistör yapıları 
için GaAs taban çok ideal bir malzeme olma özelliği 
göstermektedir. GaAs tabanlı teknolojiler çoklu 
üretimler için her ne kadar Silikon tabanlı CMOS 
teknolojilerine göre daha maliyetli olsa dahi, yüksek 
performans gerektiren bazı RFIC uygulamaları 
ancak GaAs teknolojisinde gerçekleştirilirse 
gelişmiş elektronik sistemler için uygun özellikler 
gösterebilmektedir. Bu amaçla, ASELSAN HBT sektörü 
bünyesinde HBT ETM tarafından yeni nesil askeri telsiz 
cihaz tasarımlarında kullanılmak üzere geliştirilen çok 
fonksiyonlu almaç/göndermeç özelliğine sahip bir RF 
ASIC, GaAs pHEMT teknolojisinde SiP TRx mikroçip 
içinde kullanılmak üzere gerçekleştirilmiştir.

Yarı İletken Teknolojilerin Günümüzde Kazanmış 
Olduğu Önem

Üç kutuplu bir devre elemanı olarak hayal edilerek 
gerçekleştirilen ve o günün koşullarında yarı iletken 
malzeme olarak Germanyum (Ge) kristallerinden 
faydalanılarak BJT yapısında oluşturulan 
transistörün kendisi gibi yapım ve üretim teknolojisi 
de son 70 yılda büyük bir evrim geçirmiştir. Bell 
laboratuvarlarında gerçekleştirilen icat sürecinde 
W. Shocley’in yardımcıları yarı iletken malzeme 
olarak kullandıkları Germanyum kristalleri üzerinde 
oluşturdukları Germanyum redresör (doğrultucu) 
ile yaptıkları deneylerde BJT transistörü oluşturan 
NPN yapısının birleşme noktalarında serbest 
elektron yoğunluğunun redresörün her iki yöndeki 
karakteristiğine etkisini incelediler. Bu deneyler 
sırasında farkına vardıkları elektriksel özellikler BJT 
transistörün icadını sağlamıştır. Transistörün icadı 
ve göstermiş olduğu elektriksel özellikler, o güne 
kadar elektronik sistemlerde özellikle amplifikatör 
(yükselteç) olarak kullanılan ve transistöre göre 
boyut olarak çok fazla yer kaplayan ve oldukça fazla 
güç tüketen Elektron lambalarının yerini alacağını 
kısa zaman içinde kanıtlamıştır. 

Transistörün ilk icat sürecinde kullanılan Germanyum 
malzemenin doğada kolayca çok fazla bulunmaması, 
transistörün seri üretim süreçlerinde taban 
malzemesi (substrate) yapımında doğada çok fazla 
miktarda bulunan başka malzemelerin keşfini gerekli 
hale getirmiştir. Bu amaçla yapılan araştırmalarda, 
transistörün yapımında yer kabuğundaki maddeler 
arasında dörtte bir gibi yüksek oranda var olan 
Silisyum malzemenin kullanımı değerlendirilmiştir. 
Bu çalışmalar sonucunda Silisyum’un çok yüksek 
sıcaklıklarda eritilerek monokristal saf Silisyum 
malzeme olarak üretilmesiyle oluşturulan taban 
malzemenin fabrikasyon aşamasında kullanımı, 
transistör ve mikroçip üretimi için gerekli en temel 
aşamalardan biri olmuştur. Doğada çok yoğun olarak 
ve kolayca elde edilebilir halde bulunan Silika veya 
Kum kullanılarak üretilen monokristal saf Silisyum 
taban malzeme ve bu malzemenin üretim süreçleri 
yeni bir endüstri dalının doğmasına neden olmuştur. 
Silikon materyal böylece mikroçip üretiminde en 
yaygın kullanılan malzeme haline dönüşmüştür. 
Wafer çapı 450 mm boyutlarına erişmiş olan Silikon 
materyal, kolayca kırılgan olmaması ve çok iyi ısıl 
iletkenlik sağlaması sayesinde mikroçip üretiminde 
en çok kullanılan, en çok tercih edilen, temel 
malzeme olma özelliğini kazanmıştır.
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Monokristal Silisyum Külçeden Mikroçip Üretimi için Silikon Taban (Wafer) Üretim Süreci

◊ Silisyum evrende en yoğun olarak bulunan 7. madde 
ve dünyanın yer kabuğunda en yoğun olarak bulunan 
2. madde olma özelliğine sahiptir.

◊ Silisyum çok iyi bir ısıl iletken olma özelliğine sahiptir.

Kum

Mikroçip Üretiminde Kullanılan Silikon Wafer Boyutlarının Zaman İçinde Büyüme Süreci

Water Size (mm) Water Size (inch) Yapım Yılı

150 mm 6" 1990

200 mm 8" 1991

300 mm 12" 2001

450 mm 18" 2017
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4x4 Dual Polarize Hüzme Yönlendirme TRx Mikroçip İçeren Masif MIMO Faz Dizili Tümleşik Anten Yapısı

RF

4x4 TRx
Hüzme Yönlendirici

4x4 TRx
Hüzme Yönlendirici

4x4 TRx
Hüzme Yönlendirici

4x4 TRx
Hüzme Yönlendirici

4x4 TRx
Beam Former 

Chip

4x4 TRx
Beam Former 

Chip

4x4 TRx
Beam Former 

Chip

4x4 TRx
Beam Former 

Chip

ASL7121
4x4 TRx

ASL7121
4x4 TRx

ASL7121
4x4 TRx

ASL7121
4x4 TRx
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5G mm-Dalga RF Tümdevre Tasarımları

Elektronik haberleşme sistemlerinde, gelişmiş almaç 
ve göndermeç tasarımları kablosuz haberleşme 
sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Masif MIMO 
sistemleri, baz istasyonları, uydu haberleşme 
birimleri, insansız hava araçları, füze haberleşme 
birimleri ve diğer birçok haberleşme terminalleri için 
genişlemeye devam etmektedir. Bu sistemler hemen 
her performans ölçütünde, daha verimli, küçük ve 
daha tümleşik, aynı zamanda daha fazla kapasite 
sağlayabilme özelliği göstermektedir. Masif MIMO 
sistemlerini gerçekleştirmek için çok kanallı RF TRx 
almaç ve göndermeç birimleri gerekmektedir.  

ASELSAN HBT ETM bünyesinde Masif MIMO 
Sistemleri için Çok Kanallı RF Tümdevre geliştirme 
projesi ile Masif MIMO sistemlerinde kullanılacak 
faz dizili yapılarda hüzme yönlendirme ihtiyaçlarına 
yönelik tasarım yapılmaktadır. 5G yeni nesil sivil 
haberleşme sistemlerinin ve askeri uygulamalarda 
kullanılan haberleşme sistemlerin çok yüksek veri 
hızı (data-rate) gereksinimleri, ancak mikrodalga faz 
dizili yapıların sunabildiği yüksek bant genişliği ile 
sağlanabilmektedir. Faz dizili yapılar sınırlı bir alanda 
yüksek sayıda hüzme yönlendirmesi yapabilmek için 
küçük boyutlara sahip ve düşük güç tüketen hüzme 
yönlendirme tümleşik devrelere ihtiyaç duymaktadır. 
İçinde almaç ve göndermeç birimlerinin bulunduğu 
hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip mm-Dalga 
frekanslarında çalışacak bu tümdevrenin bu 
ihtiyaçlara yönelik gereksinimleri karşılamak üzere 
geliştirilmesi gerekmektedir.

ASELSAN HBT bünyesinde tasarlanmış olan 4x4 
Dual Polarize TRx hüzme yönlendirme kapasitesine 
sahip mm-Dalga RF mikroçip, Masif MIMO faz 
dizili tümleşik anten yapılarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir.

RFIC Geliştirme Faaliyetlerinin Hedefleri ve Yarı 
İletken Teknolojisinde Üretim

ASELSAN HBT ETM bünyesinde mikroçip geliştirme 
projeleri, HBT bünyesinde geliştirilen elektronik 
haberleşme sistemlerinde ihtiyaç duyulan mikroçip 
ihtiyaçlarını karşılayacak yönde ilerlemektedir. Bu 
projeler öncelikle yeni nesil askeri telsiz cihaz ve 
sistemlerinde geniş bantlı RF sistemlerin performans 
parametrelerinde önemli iyileştirmeler sağlayan, daha 
yüksek entegrasyona imkân tanıyan, daha verimli 
tasarımları gerçekleştiren ve ihtiyaca yönelik yüksek 
teknoloji yenilikçi çözümleri mümkün hale getiren 
mikroçip tasarım çözümleri geliştirmek yönünde 
ilerlemektedir. Bu projeler geniş bantlı, ihtiyaca 

yönelik RFIC, SiP ve SoC yapısında mikroçip çözümleri 
geliştirmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte, HBT 
ürün yelpazesi içinde yer alan telsiz sistemlerinde 
kullanılmakta olan kritik birçok RFIC bileşenlerin yerli 
tasarımlarla geliştirilerek bu ürünlerin millileştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, 5G Masif MIMO 
sistemler için hüzme yönlendirme amaçlı kullanılacak 
çok kanallı mm-Dalga TRx tümdevre geliştirme 
projesi yürütülmektedir. HBT bünyesinde üretilen 
bütün haberleşme sistemleri göz önüne alındığında, 
DC-40 GHz bandında mikroçiplere ihtiyaç olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle, HBT bünyesinde 
kurulan tümdevre geliştirme altyapısının bütün 
bu gereksinimleri karşılayacak düzeyde olması 
planlanmıştır. 

Ülkemizde tasarımları uygun bir yarı iletken teknoloji 
kullanılarak gerçekleştirilen birçok RF mikroçip 
projesi yürütülmektedir. Tasarımların gerçekleştirildiği 
yarı iletken teknoloji üretim fabrikalarının 
ülkemizde mevcut olmaması nedeniyle, geliştirilen 
mikroçip yerleşimleri yurt dışı üretim evlerine 
gönderilmekte ve yurt dışı fabrikalarda üretimleri 
yapılmaktadır. Türkiye’de kritik tümdevre ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek özelliklere sahip yarı iletken üretim 
teknolojilerinin kazanılması millileştirme kapsamında 
yurt dışı bağımlılığın azaltılabilmesi için çok faydalı 
olacaktır. Kurulması gereken yarı iletken üretim 
teknoloji fabrikaları çok büyük ölçekte ve hacimde 
üretim yapma kapasitesine sahip olması mevcut 
ihtiyaçlarımız dikkate alındığında maliyet etkin 
bir çözüm olmayacaktır. Büyük ölçekli yarı iletken 
teknoloji üretim fabrikaları kurmak yerine, ülkemizin 
kritik ihtiyaçlarına cevap verecek, gerektiğinde 
hızla yeni teknolojilere uyumlu hale getirilebilecek 
esnekliğe sahip ve ihtiyaç duyulan yeterli hacimde 
üretim yapabilecek kapasitede mikroçip üretim 
tesislerinin kurulması yeterli olacaktır. Bu nedenlerle, 
yarı iletken mikroçip üretim tesisi kurma stratejimizi, 
savunma sanayimizde ihtiyaç duyulan kritik mikroçip 
ürünlerin yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıracak 
kapasitede bir yerlileştirme ve millileştirme stratejisi 
üzerine kurgulamak faydalı olacaktır. Bu kapsamda 
ülkemizde kurulması düşünülebilecek yarı iletken 
üretim teknolojileri içinde Silikon CMOS, Silikon CMOS 
RF SOI ve GaAs pHEMT teknolojileri öne çıkmaktadır. 
Böyle bir yatırım planlanabilirse, aynı zamanda bu 
tesislerde istihdam edilmek üzere nitelikli teknik 
iş gücü ve teknolojilerin ülkeye kazandırılması 
gerekecektir. ASELSAN bünyesinde farklı ekiplerde 
yıllar içinde kazanılan yarı iletken teknolojisinde 
mikroçip tasarım kabiliyetleri göz önüne alındığında, 
öncelikle ihtiyaç duyulan küçük ölçekli Silikon CMOS, 
Silikon CMOS RF SOI ve GaAs pHEMT yarı iletken 
üretim evlerinin kurulması çok faydalı olacaktır.
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4.5G Şebekeler için geniş bantlı anten yapıları

Ülkemizde bir yandan 5G şebekeleri için hazırlıklar 
yapılırken, 4.5G şebekelerinin kurulumları da devam 
etmektedir. Artan veri iletişim ihtiyacı doğrultusunda, 
4.5G şebekeleri de yaygınlaşmaktadır. Bu şebekenin 
yaygınlaşabilmesi için çok sayıdaki baz istasyonunun 
kurulacakları yerlerdeki fiziksel kısıtlamalara uygun 
şekilde kurulmalarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların 
karşılanabilmesi için, 4.5G baz istasyonu antenlerinin 
geniş bantlı, ortak açıklıklı ve çok kanallı olması, 
kompakt tasarımı ile küçük fiziksel boyutlara 
sığabilmesi gerekmektedir.

Baz istasyonu antenlerinin milli ve yerli olması hem 
ekonomik hem stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle 
ASELSAN tarafından 2016 yılında bu antenlerin 
yerlileştirilmesi için bir fizibilite çalışması yapılmış 
ve ardından geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. 
Geliştirmesi yapılan anten dört kanallı (1x690-
960 MHz, 3x1710-2690 MHz) ve elektronik hüzme 
yönlendirmelidir.

4.5G baz istasyonu anteninin ilk prototipleri 2017 
yılında ülkemizdeki GSM (Global System for Mobile 
Communications) operatörlerine teslim edilmiş ve 
operatörler tarafından saha testlerine tâbi tutularak 
doğrulanmıştır. Doğrulamaların ardından seri 
üretime geçilerek, TURKCELL ile 2.030 adetlik satış 
sözleşmesi imzalanmıştır. Bu antenlerin teslimatları 
2019 yılında tamamlanmıştır. Antenler, Türkiye’nin 
farklı coğrafi bölgelerindeki canlı şebekede başarıyla 
kullanılmaktadır. Anten performansları ile ilgili 
olarak TURKCELL’den çok olumlu geri dönüşler 
alınmaktadır.

İlerleyen fazda, operatörler tarafından belirtilen 
kanal artışı ihtiyacı sebebiyle sekiz kanallı (2x690-
960 MHz, 2x1710-2170 MHz, 2x2490-2690 MHz, 
2x1710-2690 MHz), elektronik hüzme ayarlamalı 
bir anten tasarımına başlanmıştır. Bu antenin 
de ilk prototipleri 2021 yılının ilk yarısında saha 
testlerinde doğrulanmak üzere önce Türk Telekom 
firmasına teslim edilmiştir. Sonrasında testler diğer 
operatörlerin de katılımı ile devam etmektedir. Canlı 

4/5G ANTEN ÇALIŞMALARI
Erdal SAYGINER
REHİS Sektör Başkanlığı

Kadir İŞERİ
Hasan AYDIN 
REHİS Donanım Tasarım Direktörlüğü 
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sahada dört aydır kullanılan sekiz kanallı prototip 
antenler başarı ile hizmet vermektedir. Saha 
testlerinden gelen dönüşler olumludur. Önümüzdeki 
dönemde sekiz kanallı antenlerin seri üretimi 
için de operatörler ile bir sözleşme imzalanması 
hedeflenmektedir.

ASELSAN’ın geliştirdiği bu baz istasyonu antenleri 
tamamen milli ve yerli tasarıma sahiptir. Geliştirme 
sırasında ortaya çıkan yenilikçi fikirler ve buluşlar 
için dokuz adet patent başvurusunda bulunulmuştur. 
Patentlerin üç adedi onaylanmış ve yayınlanmış olup, 
kalan altı adet için ise onay süreci devam etmektedir. 
Antenlerin seri üretim unsurlarında da yüzde 90’ın 
üzerinde yerlilik oranı elde edilmiştir.

4.5G anten teknolojisi kapsamında elde edilen 
bilgi birikimi ve tecrübeler kapsamında, 6GHz altı 
5G anten geliştirilmesi için fizibilite çalışmaları 
başlamıştır.

Fizibilitesi yapılan anten, 3.5GHz bandında çalışacak 
ve MIMO (Multiple Input Multiple Output) işletimini 
destekleyen pasif faz dizili yapıda olacaktır. Bu 5G 
anteni, prototiplerini tamamladığımız sekiz kanallı 
(2x690-960 MHz, 2x1710-2170 MHz, 2x2490-2690 
MHz, 2x1710-2690 MHz) 4.5G anteni ile aynı radom 
içinde bulunacak, iki anten entegre edilecektir. Çok 

kanallı LTE (Long Term Evolution) ve 5G TDD (Time 
Division Duplex) (8T8R MIMO) işletimini destekleyen 
yapıda olacaktır.

5G şebekeler için geniş bantlı anten yapıları

5G şebekelerde modülasyon, kanal dağıtımı ve 
optimum sinyal gücü ayarlama gibi yeni özelliklere 
ek olarak anten bileşenleri ile ilgili iki önemli teknoloji 
öne çıkmaktadır. Birincisi, çoklu anten desteği 
(MIMO), ikincisi de milimetre dalga frekanslarında 
çalışan hüzme yönlendirmeli antenlerin kulanımıdır.

MIMO tekniği, veri iletimi için iki veya daha 
fazla anten kullanan sistemlere verilen isimdir. 
Kablosuz sinyal iletim kanallarının doğaları gereği 
birbirlerinden farklı iletim karakteristikleri vardır. 
MIMO tekniği, bu farklı karakteristiklerden yararlanan, 
antenlerin belli mesafe aralıklarıyla yerleştirilmesiyle 
oluşturulmuş, kesişmeyen kanallar üzerine kurulmuş 
bir teknolojidir.

Bu teknoloji ile antenlerden aynı veri gönderilerek 
alıcının gönderilen veriyi güçlendirilmiş bir şekilde 
(diversity) hatasız alması sağlandığı gibi antenlerden 
farklı veri gönderilerek (spatial multiplexing) veri 
kapasitesinin anten sayısı ile katlandığı kullanımlar 
mevcuttur.
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5G şebekelerde bir baz istasyonunun aynı anda ve 
frekansta birden fazla kullanıcı ile MIMO iletişimi 
istenmektedir. Bu iletişimi gerçekleştirmek için, baz 
istasyonundaki anten sayısı oldukça artırılmalıdır 
(Masif MIMO). Böylece kullanıcıda kısıtlı anten 
sayısı olmasına rağmen, baz istasyonu birden 
fazla kullanıcı ile 2x2 veya 4x4 MIMO iletişimi 
sağlayabilecektir. Örneğin baz istasyonunda 
yüz anten var ise teorik olarak 2x2 MIMO ile elli 
kullanıcıya aynı anda ve frekansta ulaşabilecektir. Bu 
da frekans kullanım verimliliğini oldukça artıracaktır.

5G’nin gelişiyle birlikte küçük hücrelerin yaygın 
kullanımı, hızla artan kapasite sorununa çözüm 
olarak kaçınılmaz hâle gelecektir. Milimetre dalga 
frekanslarının kullanımı ve kullanıcıya özel hüzme 
yönlendirme özellikle bu hücrelerde ortaya çıkacaktır. 

Küçük hücreler, az enerji kullanan ve on metreden 
birkaç kilometreye kadar menzile sahip olan baz 
istasyonlarıdır. Milimetre dalga frekanslarında 
sinyaller kısa mesafede sönümlenmektedir. Bu 
frekansların küçük hücrelerde kullanılması sayesinde 
küçük hücrenin dışına yayın sızması önemsiz 
seviyede olacak ve aynı frekansların yakındaki başka 
bir küçük hücrede yeniden kullanılması mümkün 
olacaktır.

Küçük hücrelerde faz dizili antenlerin kullanılması 
sayesinde hüzmenin yönlendirilerek kullanıcı 
cihazlarının takip edilebilmesi, kullanıcının 
bulunduğu yönde sinyalin maksimize edilebilmesi 
mümkün olacaktır. Küçük anten elemanlarının 
birleşiminden oluşan fazlı dizi yapıların alt dizilere 
ayrılarak her bir parçasının aynı anda farklı 
kullanıcılara hizmet vermesi ile çoklu kullanıcı 
desteği de mümkün olacaktır.

ASELSAN’daki fazlı dizi anten geliştirme 
yeteneği, Masif MIMO fazlı dizi bir antenin yapı 
taşını oluşturacak bir anten alt dizisi geliştirme 
çalışmalarında kullanılmıştır.

Bu çalışma için aşağıdaki tasarım kriterleri 
belirlenmiştir:
• Avrupa’da standart olarak 5G MIMO için belirlenen 

çalışma bandı 24.25-27.5 GHz frekans aralığıdır. 
Anten bu frekans aralığını kapsayacak şekilde 
geniş bantlı olmalıdır. 

• Geniş uzaysal kapsama alanı sistemin önemli 
bir özelliğidir. Bu nedenle, yanca ve yükseliş 
eksenlerinde ±60 derece konik kapsama alanına 
sahip olması hedeflenmiştir. 

• MIMO özelliği için çoklu giriş (input) ve çoklu çıkış 
(output) özelliği ve maksimum anten kazancına 
sahip olması da tasarım hedefleri arasındadır.

Tasarım isterleri anten boyutu ve kalınlığını 
doğrudan etkilemektedir. İstenilen kazanç ve EIRP 
(Effective Isotropic Radiated Power) değerlerine 
göre dizi antenin eleman sayısı ve tasarım 
boyutu belirlenmektedir. Bu boyutların sistemin 
konumlandırılacağı yerle de uyumlu olması gereklidir. 
Anten dizisinde kullanılacak anten elemanı çeşidi 
anten dizisi boyutunu doğrudan etkilemektedir. 
Küçük alanda kompak bir sistem geliştirmek için 
derinliği oldukça az olan yama (patch) antenler 
eleman çeşidi olarak belirlenmiştir.

Yama (patch) antenler tekil veya dizi olarak 
çalışabilen dar bantlı antenlerdir. Bandı genişletmek 
için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar, 
yama (patch) üzerine slot açmak (E, I, U vs), anten 
kalınlığını artırmak, dielektrik değeri daha düşük 
taban malzeme kullanmak, yığın yama (patch) yapısı 
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kullanmak, besleme şeklini değiştirmek (slot coupled 
kullanmak) gibi yöntemler kullanılabilmektedir. 
Tasarımın üretilebilirliği, maliyeti, ağırlığı gibi etkiler 
bant genişletme yöntemin belirlenmesinde yardımcı 
olmaktadır. Bu çalışmada bant genişliğini artırmak 
için yığın yama (patch) anten yapısı tercih edilmiştir.

Dizi antenlerin boyutunu belirleyen diğer bir 
parametre de dizi elemanları arasındaki mesafedir. 
Bu boyutun belirlenmesinde bizi kısıtlayan ‘grating 
lobe’ etkisidir. ‘Grating lobe’ oluşması, antenin 
yönlülüğünün (directivity) düşmesi ve başka 
yönlere yayın yapılması anlamına gelir. Bu durumun 
oluşması istenmez. Bu etki dikkate alınarak anten 
dizisinin çalışacağı en küçük dalga boyunun dizi 
anten elemanları arasındaki mesafeye oranı 
belirlenmelidir. Bu çalışmadaki isterlere göre, 
dizi elemanları arasındaki mesafe 5,5 mm olarak 
belirlenmiştir. Tasarım isterleri doğrultusunda 
optimize edilerek tasarlanan 5x5 dizi anten şekilde 
görüldüğü gibidir.

Tasarımı yapılıp üretilen antenin iki adımda 
doğrulama ölçümü yapılmıştır. Bu ölçümlerde geri 
dönüş kaybı ve hüzme ölçümü yapılmıştır. Ölçüm 
sonuçlarına göre, tasarlanan antenin hüzme ve geri 
dönüş kaybı isterlerini sağladığı gözlemlenmiştir. 
Ölçüm sonuçları antenin geniş kapsama alanına ve 
istenildiği gibi bir hüzme örüntüsüne sahip olduğunu 
göstermiştir.

Bu çalışma ile Masif MIMO, hüzme yönlendirmeli milimetre dalga bir antenin, faz dizili bir yapı taşının 
geliştirilmesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
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5G teknolojisinin hayatımıza girmesi ile kullanıcılar 
4G teknolojisine kıyasla yüz kata varan yüksek 
hızlarda bilgi transfer edebilme imkânı bulabilecektir. 
Yüksek hızda veri transferinin yanı sıra 5G 
teknolojisi ile daha yüksek bant genişliklerine 
ulaşabilmek mümkün olduğu için, veri yollama 
ve alma arasındaki gecikme süreleri milisaniyeler 
mertebelerine inebilecektir. 5G teknolojisinin 
yaygınlaşması taşımacılık, sağlık, tarım, lojistik gibi 
birçok sektörün teknolojik anlamda gelişmesine ön 
ayak olacaktır. Özellikle otomasyon teknolojilerinin 
hakim olduğu üretime dayalı endüstrilerde düşük 
gecikmeli yüksek bant genişlikleri nesnelerin 
interneti (IOT) teknolojisinin yaygınlaşmasında 
önemli rol oynayacaktır. IOT teknolojisinin 
yaygınlaşması ile daha kapsamlı ve entegre 
çalışan network’lerin yaratılabilmesinin yanında 
otomasyon sistemlerindeki verimlilik yükselecektir. 
Sağlık alanında özellikle uzaktan kontrol edilerek 
gerçekleştirilecek cerrahi müdahalelilerin hem 
yaygınlığı hem de başarım oranı artacaktır. 

HBT-Elektronik Tasarım Müdürlüğü bünyesinde 
6 GHz altı (Sub 6 GHz) 5G baz istasyonu için 
anten tasarım çalışmalarımız devam etmektedir. 
Tasarlanan anten 96 dizi anten elemanına sahiptir 
ve her anten elemanı +/- 45 derece olmak üzere 
çift lineer polarizasyonu desteklemektedir. 96 
anten elemanına sahip olan bu dizi anten, üçlü alt 
dizilere bölünmüştür. Bu alt diziler düşey düzlemde 
4 adet, yatay düzlemde ise 8 adet olacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Tasarlanan 5G dizi anteni toplamda 
her bir polarizasyon için 32 adet alt diziye sahiptir. 
5G 6GHz altı dizi anteni, bakım, onarım ve montaj 
açısından daha avantajlı olabilmesi için her biri 
1x4’luk alt dizilerden oluşan 8 adet anten kartına 
bölünmüştür ve anten kartlarında antenin kolayca 
sisteme entegre edilebilmesini sağlayan smp 
konektörler kullanılarak anten birimi modüler bir 
yapıya sahip hale getirilmiştir. Aşağıdaki şekilde 
modüler bir yapıya sahip olan ve 8 parçadan oluşan 
faz dizili antenin kartları gösterilmektedir.

5G 6GHz ALTI FAZ DİZİLİ  
ANTEN ÇALIŞMALARI
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(a) Faz dizili antenin kartları (b) Faz dizili antenin radomu

Süleyman Melikşah YAYAN
Onurhan DUMAN
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü
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Tasarlanan faz dizili anten 
hüzmesini yancada +/-55 
derece eğebilirken, yükseliş 
ekseninde ise hüzmesini 
+15/-3 derece eğebilmektedir. 
Soldaki şekilde faz dizili antenin 
hüzmesi bükülmeden önce ve 
büküldükten sonraki elektrik 
alan dağılımları verilmektedir.

Çeşitli kullanım senaryolarında 
için oluşturulan hüzmelerin 
bazıları soldaki şekilde 
verilmiştir. Oluşturulan 
hüzmeler ile dizi anten 
minimum 20.3 dBi kazanç 
değerine ulaşırken baz 
istasyonu maximum 74 dBm 
EIRP değerine sahip olacaktır. 
Tasarlanan faz dizili anten 
düşük ve yüksek katlı kentsel 
bölgelere, kırsal bölgelere 
ve düşük yoğunluğa sahip 
bölgelere uygun olacak 
şekilde farklı hüzme tiplerini 
yaratabilmektedir. İhtiyaç 
olması halinde ön tanımlı 
olan trafik hüzmelerinden de 
yararlanılabilecektir. 

(a) Hüzmesi bükülmeden ileriye yayın yapan faz dizili antenin elektrik alan dağılımı.  
(b) Hüzmesi yanca ekseninde 36 derece bükülmüş faz dizili antenin elektrik alan dağılımı.

(a) (b)

Faz dizili antenin çeşitli kullanım senaryoları için oluşturulun 3 boyutlu hüzme örnekleri
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Yakın zamana kadar, internet servis sağlayıcıları/
operatörleri, konutlara ve iş yerlerine geniş bant 
internet hizmeti sunmak için çoğunlukla kablolu 
sabit hat teknolojilerini kullanmıştır. Bu teknolojilere 
ilişkin altyapı, hizmet götürülecek noktalara kadar 
bakır, koaksiyel ve fiber kabloların çekilmesini 
gerektirmektedir. Operatörler, kablolamanın 
yeterince ya da hiç yapılamadığı yerlerde hizmet 
sunmak için mobil ağlara yönelmektedir. Bu çözüm, 
bir CPE’ye (Customer Premises Equipment: Müşteri 
Tarafı Teçhizatı) mobil ağ üzerinden verilen sabit 
bir kablosuz erişim hizmetini içermektedir ve 
genel olarak Sabit Kablosuz Erişim (Fixed Wireless 
Access – FWA) olarak adlandırılmaktadır. Yerel 
ağdaki diğer cihazlara bağlantı ise tipik olarak Wi-
Fi (Wireless Fidelity) üzerinden sağlanmaktadır. 
3GPP (3rd Generation Partnership Project) tabanlı 
FWA halihazırda dünya çapında yaygın olarak 
kullanılmaktadır ve 460’ın üzerinde operatörün 
4G/4.5G/5G (4th Generation/4.5th Generation/5th 
Generation) FWA’ya yatırım yapmasıyla birlikte 
benimsenmesi hızla artmaya devam etmektedir. 
(Fixed Wireless Access June 2021: Industry Report 
to Determine the Extent of FWA Services, GSA.)

Dünya genelinde mobil operatörlerin, pandemi 
sürecinde internet kullanım ihtiyacının artmasıyla 
beraber, müşterilerine FWA CPE ile hizmet vermesi 
yaygınlaşmaktadır. Son birkaç yılda Türkiye’de 
de kullanımı artan bu CPE’leri yerlileştirmek ve 
millileştirmek amacıyla ASELSAN çalışmalara 
başlamıştır. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri 
Sektör Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan 
4G/4.5G/5G CPE Tasarımı Projesi ile operatörlerin 
kullanımına sunulacak cihazların 2022 yılında 
üretime hazır olması hedeflenmektedir.

Sabit Kablosuz Erişim Mimarisi

FWA Cihazı, bir noktaya (konuta veya işletmeye) 
geniş bant bağlantısı sağlamak için kullanılan 3GPP 
tabanlı MODEM (Modulator-Demodulator) içeren 
herhangi bir cihaz olarak tanımlanmaktadır. FWA 
cihazları ya pil ile çalışan, kompakt ve taşınabilir, 
geçici olarak kullanılan mobil hotspotlar ya da 24 
saat kesintisiz geniş bant bağlantısı için tasarlanmış 
AC güç beslemeli CPE’lerdir. CPE’ler, Ev Ağ Geçiti 
veya Wi-Fi Yönlendirme, Masa Telefon Bağlantısı için 
FXS (Foreign Exchange Subscriber) Bağlantı Arayüzü 
gibi ek işlevler içerebilir veya hotspotlar gibi yalnızca 
erişim MODEM ile sınırlı olabilir. CPE’ler, hibrit geniş 
alan bağlantı senaryolar için bir 3GPP MODEM’e 
ek olarak xDSL gibi Sabit Erişimli MODEM de 
içerebilir veya cihaz yalnızca 4G/4.5G/5G erişimiyle 
sınırlandırılabilir. FWA CPE’lere ilişkin örnek mimari 
şekilde gösterilmiştir.

FWA CPE’ler kullanım yerlerine göre bina içi ve bina 
dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bina içi tipi 
CPE’ler tipik olarak şekilde belirtilen sistem mimarisi 
özelliklerine sahip olup kalifikasyon özellikleri ticari 
tip cihazlara uygundur. Bina dışı tipteki cihazlar ise 
genellikle sızdırmaz yapıda (IP65/IP66/IP67/IP68 
vb.), çalışma sıcaklık aralığı geniş (~-40 °C’den +70 
°C’ye), elektrostatik deşarja dayanıklı özelliktedir. 
Bina dışı tipteki cihazlarda genellikle bir adet 
ETHERNET Portu bulunmakta, güç beslemesi bu 
port üzerinden PoE+ (Power over ETHERNET) olarak 
alınmaktadır. Sistem mimarisinde Wi-Fi Birimi 
bulunmamakla birlikte, ETHERNET Portu üzerinden 
LAN (Local Area Network: Yerel Alan Ağı) erişimi 
sağlayarak, bina içinde bir Wi-Fi Erişim Noktası ile 
birlikte kullanımı yaygındır. FWA CPE’lerin bina içi ve 
dışı kullanıma dair örnek görsel kullanıma dair görsel 
örnek şekilde gösterilmiştir.

SABİT KABLOSUZ ERİŞİM 
MİMARİSİ VE ASELSAN CPE
Cem KARABAKAL
Ozan YÜKSEL
Anıl EREN
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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Soldaki şekilde görüldüğü üzere, FWA CPE’ler 
temelde üç önemli işleve sahiptir. Bu işlevlerin ilki, 
geniş alan bağlantı yeteneğiyle kendi ve kendiyle 
uyumlu özelliklere sahip cihazlar ile geniş alanda 
bağlantı kurup bu alanın bir parçası olmaktır. İkinci 
önemli işlevi ise yerel alan bağlantı yeteneğiyle 
kendi ve kendiyle uyumlu özelliklere sahip cihazlar 
ile yerel alanda bağlantı kurup bu alanın bir parçası 
olmaktır. Diğer temel işlevi ise yerel alan ve geniş 
alan arasında yönlendirme yaparak bu iki ağ üzerinde 
kullanıcılara Ağ Geçidi hizmeti sunabilmektedir.

FWA CPE’ler, geniş alanda LTE Teknolojisi’nin bir 
parçası olan 4. Nesil (4G) ve daha yüksek veri hızları 
sunan standart olan 5. Nesil (5G) haberleşme 
teknolojilerine sahipken yerel alanda ise güncel Wi-Fi 
teknolojilerini oluşturan Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) ve 
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standartlarına sahiptir.

CPE’nin Bina İçi ve Bina Dışı Kullanımı

CPE

Wi-Fi Extender

Access Unit PC

IoT

IP Phone

CPE

IP TV

CCTV

Ürün Mimarisi

Güç Birimi

Kullanıcı Arayüz Birimi

İşlemci  
Birimi

3GPP  
MODEM  
Birimi

Wi-Fi  
Birimi

3GPP 
Uyumlu 
Antenler

Wi-Fi 
Uyumlu 
Antenler
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Sabit Kablosuz Erişim Geniş Alan Ağı

Yeni nesil FWA CPE’ler de, geniş alan bağlantı 
yeteneklerine göre 4G/4.5G uyumlu CPE’ler ve 
5G uyumlu CPE’ler olarak sınıflandırılmaktadır. 
4G/4.5G uyumlu bağlantı yeteneklerine sahip olan 
FWA CPE’ler için iletim hızları dikkate alındığında 
günümüzde genel olarak Kategori 3, Kategori 4, 
Kategori 6, Kategori 7, Kategori 11 ve Kategori 12 
destekleyen FWA CPE’lerin kullanımı gözlenmektedir. 
Bu kategorilere baktığımızda dünyadaki operatörler 
tarafından sunulan downlink iletim hızları 100 
Mbps’den başlayıp 600 Mbps’e kadar çıkmaktadır. 
5G uyumlu bağlantı yeteneklerine sahip olan 
FWA CPE’lerde ise günümüzde Kategori 20 ve 
22 olan cihazların kullanıldığı görülmektedir. Bu 
kategorilerdeki FWA CPE’ler 2000 Mbps ile 2500 
Mbps arasında maksimum downlink iletim hızı 
sağlamaktadır.

5G teknolojisinde, Sub-6 GHz bantlar ve milimetre 
dalga (mmWave) bantlar olmak üzere iki tür 
frekans kullanımı söz konusudur. İletişim, Sub-6 
GHz bantlarında, 6 GHz’in altındaki frekanslarla, 
mmWave’de ise 24 GHz’in üstündeki frekanslarla 
yapılmaktadır. İletim hızı, ortamdaki sönümlenme 
oranı, kapsama alanı, frekansın düşük ya da yüksek 
olmasına göre farklılık göstermektedir. Sub-6 GHz 
bantlarındaki radyo dalgaları, bina, duvar ve ağaç gibi 
nesnelerin içinden mmWave bantlarına göre daha 
az sönümlenerek geçebilmektedir ve iç ortamlarda 
haberleşme mümkün olmaktadır. Ancak mmWave 
bantlarındaki dalgalar bu ortamlarda daha fazla 
sönümlenmeye açıktır ve iç ortam haberleşmesine 
uygun değildir. Bu sebeple, mmWave bantlarında 
çalışan FWA CPE’ler genellikle bina dışı tipi 
olmaktadır. Bina içi tipinde olan ve mmWave 
kullanan FWA CPE’lerde, Anten kurulumu ya bina 
camına yapıştırılma suretiyle ya da kablo aracılığıyla 
bina dışında konumlandırılmasıyla sağlanmaktadır.

Sabit Kablosuz Erişim Yerel Alan Ağı

IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineering) tarafından kablosuz yerel alan ağı 
standardı olarak tanıtılan IEEE 802.11 ile, 2.4 GHz 
bandında 1 MBit/s-2 MBit/s veri hızında en çok 
75 metrelik mesafeye ulaşabilecek şekilde veri 
aktarımı yapabilen ve yerel alanda kablosuz bir ağ 
oluşturabilen Wi-Fi Teknolojileri, günümüz FWA 
CPE’lerinde 2014’te yayınlanan ve Wi-Fi 5 (IEEE 
802.11ac) ve 2020 yılında standartlaştırılan Wi-
Fi 6 (IEEE 802.11ax) ile konumlanmaktadır. 5 GHz 
frekans bandında 256 QAM tekniği ile teorik olarak 
1.8 GBit/s hızlara çıkabilen Wi-Fi 5, komşu iki 80 

MHz’lik kanalları kullanarak 160 MHz’lik bant genişliği 
sağlayabilmektedir. En güncel Wi-Fi Teknolojisi 
olan IEEE 802.11ax ise 5 GHz bandına ek olarak 
2.4 GHz bandında da operasyon gösterebilmesinin 
yanında 1024 QAM tekniğini kullanmaktadır. Wi-Fi 
6 teknolojisinin şu an için sunabileceği teorik veri 
aktarım hızı 9.6 GBit/s’lere ulaşabilmektedir.

Wi-Fi 6 ile birlikte ulaşılabilen bu hızların bir 
diğer önemli nedeni, Wi-Fi 5’te teorik olarak 8x8 
olarak desteklenebilen MIMO teknolojisinin Wi-
Fi 6’da 12x12’ye kadar çıkabilmesidir. Wi-Fi çip 
endüstrisinde fiyat, boyut ve güç kısıtları altında IEEE 
802.11ac’de 3x3 MIMO ya da 4x4 MIMO destekli çipler 
ön plana çıkmıştır. Wi-Fi 6’da ise bu değerler 6x6 
MIMO ve 8x8 MIMO olarak piyasada yerini almaktadır. 
Ayrıca Wi-Fi 6’yı diğer standartlardan üstün kılan 
özelliklerden bazıları STR (Simultaneous Transmit/
Receive), Downlink/Uplink OFDMA (Orthogonal 
Frequency-Division Multiple Access), Uplink MU-
MIMO, Dynamic CCA (Clear Channel Assesment) gibi 
teknolojilerdir.

FWA CPE’lerin geniş alandaki 4G ve 5G uyumlu 
bağlantı yetenekleriyle yerel alandaki Wi-Fi 5 ve 
Wi-Fi 6 bağlantı yeteneklerinin her iki teknolojinin 
birbirine dar boğaz oluşturmaması adına uygunluğu 
değerlendirilerek konfigürasyonlar yaratılmalıdır. 
Bu yapı altında piyasadaki referans ürünlerde 4G 
uyumlu cihazların yerel alanda Wi-Fi 5, 5G uyumlu 
cihazların ise Wi-Fi5/Wi-Fi 6 kombinasyonları ile 
kullanıldığı görülmektedir.

ASELSAN Sabit Kablosuz Erişim CPE

ASELSAN FWA CPE Ailesi geniş alan bağlantı 
yeteneklerine göre ayrılmış 3 tip cihazdan 
oluşmaktadır. Bunlar 4G/4.5G LTE altyapısında 
çalışacak olan Kategori 6 uyumlu ve Kategori 12 
uyumlu iki tip cihaz ve 5G altyapısında çalışacak olan 
Kategori 20 uyumlu ayrı bir tip cihazdır.

ASELSAN FWA CPE Ailesinin geniş alan bağlantı 
yetenekleri kategori uyumluluklarını belirlemektedir. 
Kategori 6 uyumlu cihazda 2x2 MIMO destekli LTE 
Birimi kullanılırken, veri iletim hızları Uplink’te 50 
MBit/s, Downlik’te ise 300 MBit/s’lere ulaşmaktadır. 
Kategori 12 uyumlu cihazda ise bu veriler 4x4 MIMO 
destekli LTE Birimi ile beraber Uplink’te 100 MBit/s, 
Downlink’te ise 600 MBit/s’e kadar çıkmaktadır. 
NSA ve SA modlarının her ikisini de destekleyebilen 
Kategori 20 uyumlu CPE ise Uplink’te 900 MBit/s, 
Downlink’te ise 2.5 GBit/s veri hızlarını 4x4 MIMO 
desteği ile sağlayabilmektedir.
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ASELSAN FWA CPE’lerin geniş alandaki 4G ve 5G 
uyumlu bağlantı yetenekleriyle yerel alandaki Wi-
Fi 5 ve Wi-Fi 6 bağlantı yeteneklerinin uyumluluğu 
açısından, 4G/4.5G uyumlu cihazların yerel alanda Wi-
Fi 5, 5G uyumlu cihazın ise Wi-Fi 6 kombinasyonlarıyla 
kullanılmaktadır. Bu nedenle Kategori 6 ve Kategori 
12 uyumlu cihazların yerel alan bağlantı yetenekleri 
Wi-Fi 5 Teknolojisi ile uyumludur. Wi-Fi 5 Teknolojisi 
ile beraber 2x2 MIMO desteği sonucu yerel alandaki 
bağlantı yetenekleri teorik olarak 1.2 GBit/s’e 
kadar çıkmaktadır. Kategori 20 uyumlu 5G destekli 
cihazda ise Wi-Fi 6 uyumlu 4x4 MIMO destekli Wi-Fi 
Birimi kullanımıyla beraber yerel alandaki bağlantı 
yetenekleri 2.4 GBit/s’lere kadar çıkmaktadır.

ASELSAN FWA CPE’lerin tüm konfigürasyonlarında 
iki adet Bakır ETHERNET bağlantısı bulunmaktadır. 
Birbirleri arasında dönüşüm sağlayabilen yerel alan 
ve geniş alan kablosuz arayüzlerine ek olarak kablolu 
bağlantı arayüzü de sağlanmaktadır.

Cihazların sistem mimarisi ilgili şekilde verilmiştir.

ASELSAN FWA CPE Ailesi cihazlarında desteklenen 
protokoller şunlardır:
• IP Multicast
• IPv4 ve IPv6
• DHCP Sunucu, İstemci ve Röle
• DHCP Option 125
• DNS Proxy/Cache
• UPNP ve DLNA
• Gelişmiş Port Yönlendirme
• Any Port Any Service
• NAT
• NAPT
• NAT Traversal, SIP ALG ve RTSP ALG
• NTP ve SNTP
• IGMP Snooping v1/v2/v3
• IGMP Proxy

ASELSAN FWA CPE Ailesi cihazlarında desteklenen 
yönlendirme özellikleri şunlardır:
• Statik Yönlendirme
• RIPv1/v2 Dinamik Yönlendirme

ASELSAN FWA CPE Ailesi cihazlarındaki güvenlik 
özellikleri şunlardır:
• Güvenlik Duvarı ve Loglaması
• HTTPS
• DoS Engelleme ve Loglama
• VPN Desteği
• IPsec, PPTP ve L2TP Kriptolama
• Soft GRE Tüneli
• Domain İsmi/IP Adresi Tabanlı WEB URL Filtreleme
• ACL Yönetimi

ASELSAN FWA CPE Ailesi cihazlarının yönetim 
özelliklerinin en başında, TR069 CPE WAN 
Management aracılığıyla geniş alanda bulunan bir 
ACS (Auto-Configuration Server) ile haberleşebilmek 
gelmektedir. Cihazların diğer yönetim özellikleri ise 
aşağıda sıralandığı gibidir:
• Komut Satırı Desteği
• WEB Yönetim Arayüzü
• SNMP
• HTTP, HTTPS, TELNET, FTP ve SFTP
• TR-069 Yazılım Güncelleme
• TR-069 CPE WAN Yönetimi
• TR-069 Yeniden Başlatma ve Fabrika Ayarlarına 

Dönüş
• TR-069 Port İletimi Parametreleri
• TR-069 CPE Aktivasyonu
• TR-069 Güvenlik Duvarı Seviyesi Ayarlama
• TR-069 Kullanıcı Ayarları
• TR-069 Kullanıcı Sınırlama
• TR-069 LTE Parametreleri Ayarlama
• TR-069 APN Yönetimi
• TR-104 VoIP CPE
• TR-111 Uzak Yönetim
• TR-124 Broadband Residential Gateway
• TR-187 IPv6 for PPP Broadband Access
• Konfigürasyon Yedekleme/Yeniden Yükleme
• Uzak ve Yakım Sistem Log Alma (SysLog)
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ASELSAN FWA CPE’ye ilişkin görseller aşağıdaki küçük şekillerde paylaşılmıştır.

ASELSAN FWA CPE  
Ön Panel Görünümü

ASELSAN FWA CPE Ön Panel Görünümü 3

ASELSAN FWA CPE  
Arka Panel Görünümü

ASELSAN FWA CPE Arka Panel Görünümü

ASELSAN FWA CPE  
Ön Panel Görünümü 2

ASELSAN FWA CPE  
Sistem Mimarisi

Wi-Fi Birimi

İşlemci Birimi

Dış Panel Birimi

LTE/5G Birimi

Güç Kaynağı Birimi

H
A
R
C
İ

A
N
T
E
N

Reset  
Butonu

SIM Kart  
Arayüzü

ETHERNET  
Arayüzü

DC Göç  
Arayüzü

USB  
Arayüzü

Açma-
Kapama/ 

WPS 
Arayüzü

LED  
Arayüzü

Dahili  
Anten

Dahili  
Anten
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KAMU 
GÜVENLİĞİ 
GENİŞ 
BANT 
HABERLEŞME 
ÇÖZÜMLERİMİZ

3810 Hibrit Terminal

Kamu Güvenliği Geniş Bant Entegre Haberleşme Sistemi





Kamu güvenliği (polis ve jandarma) teşkilatlarımız 
ve görev kritik (ambulans, itfaiye gibi) hizmetlerde 
çalışan kullanıcılarımız için dar bant (12.5 kHz 
(kiloHertz) veya 25.0 kHz bant genişliğine sahip) 
telsiz sistemleri uzun yıllardır kullanılmaktadır. 
Bu sistemler bant genişliği kısıtı nedeniyle ses 
öncelikli tasarlanmış ve sadece düşük hızlarda veri 
imkânı sağlamaktadır. Örneğin APCO (Association 
of Public Safety Communications Officials) P25 
(Project 25) sisteminde brüt hava arayüzü hızı 
saniyede 9.6 kilobit değerindedir. Bu nispeten düşük 
hızlarla kısa mesaj, mesajlaşma, sorgulama gibi 
uygulamalar kamu güvenliği kullanıcıları tarafından 
kullanılmaktadır.

Cep telefonu sistemlerindeki teknolojik gelişmeler 
sayesinde yüksek veri hızlarına ulaşılmış ve 
WhatsApp ve benzeri uygulamalar günlük 
hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. 
Bu gelişmeler sonucunda dünyada kamu 
güvenliği haberleşme sistemlerinde de geniş bant 
sistemlerine geçiş yaşanmaktadır. Bu geçiş sırasında 

mevcut dar bant sistemler de en azından bir süre 
daha kullanılmaya devam etmekte olduğu için hem 
geniş bant hem de dar bant desteği olan hibrit 
terminal cihazlarına ihtiyaç doğmuştur.

ASELSAN HBT (Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri) 
Sektör Başkanlığı olarak bu ihtiyacı karşılamak 
amacıyla 2019 yılında öz kaynaklı Ar-Ge projesi 
başlatılmış ve 3810 Hibrit El Terminali geliştirme 
faaliyeti başlamıştır. 2020 yılında ASELSAN ile 
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Emniyet 
Genel Müdürlüğü (EGM) kullanımı için “Sayısal 
Haberleşme Şebekesi (Adana ve İzmir, DMR [Digital 
Mobile Radio] + LTE [Long Term Evolution]) Projesi 
(Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) 
Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu proje kapsamında 
Adana ilimize 700 MegaHertz (MHz) bandında kamu 
güvenliği ve acil haberleşme LTE sistemi kurulacak 
ve 3810 hibrit terminallerimiz hem bu sistemde 
hem de dar bant DMR EGM sisteminde çalışacaktır. 
Saha kabullerinin 2023 yılında tamamlanması 
hedeflenmektedir.

3810 DAR BANT GENİŞ BANT  
EL TERMİNALİ
Hüseyin Ertürk ÇETİN 
Murat TAŞ 
Ahmet ADA 
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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ASELSAN 3810 Hibrit El Terminali şu özelliklere sahip olacaktır:

• Telefon Özellikleri
 – 4G / 4.5G LTE Band 3,7,20,28
 – Downlink 64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), Uplink 16-
QAM

 – 3G
 – 2G

• Telsiz Özellikleri
 – DMR Tier 2 Konvansiyonel
 – DMR Tier 3 Trunk
 – APCO P25 Konvansiyonel
 – APCO P25 Trunk
 – 5 Watt RF (Radio Frequency) Çıkış Gücü
 – VHF (Very High Frequency) 136-174 MHz veya UHF (Ultra High 
Frequency) 380-470 MHz

• Uygulamalar
 – Telsiz ve Mesajlaşma (MC-PTT (Mission Critical Push-To-Talk), MC-
Data, MC-Video)

 – Sorgulama (NFC (Near Field Communication) ve kamera kullanarak 
kimlik, ehliyet, pasaport sorgulama)

 – Harita / Navigasyon
 – MDM (Mobile Device Management) (Cihaz Yönetimi)

• Android İşletim Sistemi
• 4 inç, 800x480, Gorilla Glass 3 ekran
• Çift SIM (Subscriber Identity Module) kart
• IP67 (Ingress Protection) sızdırmazlık
• 13 MP (Mega Pixel) ön ve arka kamera
• Wi-Fi (Wireless Fidelity) 802.11 b/g/n
• Bluetooth 4.2
• NFC
•  GNSS (Global Navigation Satellite System) (GPS (Global Positioning 

System) + GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya 
Sistema) + BeiDou)

• 2930 mAh (Milli-Ampere Hour), 7.6 Volt batarya
• PTT (Push-To-Talk) tuşu
• Acil Çağrı Tuşu
• Çift mikrofon
• Çift hoparlör
• 1 Watt ses çıkış gücü
• Işık sensörü
• Yakınlık sensörü
• Jiroskop
• İvmeölçer
• Barometre
• Manyetometre
• Boyutlar (YükseklikxGenişlikxDerinlik): 147 mm (milimetre) x 70 mm 

x 26.9 mm
• Ağırlık: 450 gram (batarya dâhil)
• Çalışma Sıcaklığı: -20°C / +50°C
• Depolama Sıcaklığı: -30°C / +70°C
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ASELSAN ürünü olan Kamu Güvenliği Haberleşme 
Sistemlerinin geçmişi uzun yıllar öncesine 
dayanmakta. 1999 yılına gelinceye kadar 
kamu kurumlarının haberleşme ihtiyaçları, 
ASELSAN tarafından üretilen analog telsizler ile 
karşılanmaktaydı. 1999 yılında başlayan dar bant 
SK (Sayısal Kripto) Projesiyle Kamu Güvenliği 
Haberleşme Sistemlerinde Analogdan Sayısala geçiş 
başladı. Türkiye’nin birçok bölgesine “direkt mod” 
SK sistemleri kuruldu. Daha sonra yine ASELSAN 
tarafından geliştirilecek olan Sayısal ve Hücresel 
sistemlerin öncüsü olan SK sisteminde henüz 
Hücresel bir haberleşme mantığı bulunmamaktaydı. 
SK röleler üzerinden haberleşme sağlanarak 
kapsama alanı genişletmek mümkün; ancak merkezi 
bir şebeke ile geniş alan kapsamasının sağlanması 
henüz mümkün değildi. Bu dönemde SK rölelere 
ATM (Asynchronous Transfer Mode) tabanlı basit 
bir kart takılarak hücresel sistemlerin öncüsü 
olan SAGE2000 telsiz sistemine geçiş sağlandı. 
SAGE2000 telsiz sisteminde merkezi anahtarlama 
yapısına geçilerek, hücresel bir büyüme sağlandı ve 
bu sayede geniş alan kaplama sağlandı. 

2003 yılında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 
ile ASELSAN arasında JEMUS (Jandarma Entegre 
Muhabere Sistemi) projesinin imzalanmasıyla 
beraber, Batı Anadoludan başlayarak Türkiye’de 
APCO25 (Amerika Birleşik Devletleri başta olmak 
üzere, birçok ülke tarafından kullanılan sayısal 
ve hücresel bir telsiz sisteminin kısa adı) Sayısal 
Geniş Alan Haberleşme Sistemleri kurulmaya 

başladı. JEMUS Projesi sayesinde Türkiye’de ilk 
defa Jandarma teşkilatı hem sayısal hem de 
hücresel bir haberleşme sistemi kullanmaya 
başladı. Dahası, şifreli olarak gerçekleşen 
haberleşme sayesinde güvenli iletişim sağlanabildi. 
Hücresel sisteme geçiş sayesinde, Muğla ilindeki 
bir koyda kaçakçılık operasyonuna müdahale 
eden bir Jandarma unsurunun, Ankara Merkez 
Komutanlığındaki sorumlu bir unsur ile veya Aydın 
Bölge Komutanlığındaki diğer bir sorumlu Jandarma 
unsuru ile güvenli ve kesintisiz haberleşme 
gerçekleştirebilmesi mümkün hale geldi. Üstelik 
bu haberleşme sadece ses ile de sınırlı olmayıp, 
veri haberleşmesi de JEMUS projesi sayesinde 
mümkün kılındı. Unsurlar birbirleri ile mesaj alıp 
gönderebilmeye; akıllı telsizler sayesinde kimlik, 
ehliyet, ruhsat sorgulamaları yapabilmeye başladı.

2011 yılında ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 
için DMR (Digital Mobile Radio: Başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere, birçok ülke tarafından tercih edilen 
sayısal ve hücresel bir telsiz haberleşme sisteminin 
kısa adı) sistemi kurulmaya başlandı. Böylelikle 
ülkemizde Kamu Güvenliğinden sorumlu iki büyük 
kurum, ASELSAN dar bant geniş alan haberleşme 
sistemlerini kullanmaya başlamış oldu.

ASELSAN, 2003-2020 yılları arasında birçok Kamu 
Güvenliği Kurumu için farklı özelliklerde birçok 
sistem kurdu. Ülkemizin yüzölçümünün büyük 
bir kısmı ASELSAN ürünü olan dar bant sayısal 
haberleşme sistemleri ile kapsandı.

Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde önce 3. Nesil (3G), 
sonrasında 4. Nesil (4G) haberleşme sistemlerinin 
son kullanıcılara sunduğu yüksek veri hızları, 
akıllı telefon cihazlarının sunduğu geniş donanım 
ve yazılım imkânları ile buluştu ve evvelde web 
tarayıcılar üzerinden sunulan birçok hizmet kılıf 
değiştirerek telefonlarımızdaki uygulamalara 
dönüştü. Bu evrimsel değişim o kadar büyük bir 
hızla gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor ki, 
günün değişen ihtiyaçlarına göre şirketler oldukça 
kısa zamanlarda çok yüksek yetenekli birtakım 

KAMU GÜVENLİĞİ  DAR 
BANT GENİŞ BANT ENTEGRE 
HABERLEŞME SİSTEMİ
Talip KÜÇÜKKILIÇ
Hüseyin Ertürk ÇETİN
Ahmet ADA
Veysel ÇAKIR
Mehmet Özgen ÖZDOĞAN
Yunus Emre ERGÜVEN
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü

İsmail ARIK
HBT Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri Program 

Direktörlüğü
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uygulamaları oldukça kısa sürelerde kullanıcıların 
hizmetine sunabiliyor.

Akıllı cihazlar (tabletler ve telefonlar), yüksek 
veri hızı ve kapasitesi elbette Kamu Güvenliği 
Kurumları tarafından da daha ilk zamanlarından 
bu yana kullanılageldi. Birçok kurum özellikle veri 
haberleşmesi ihtiyacını kentsel alanlarda ticari mobil 
şebekeler üzerinden sağlamaya başladı. Evvelden 
telsiz anonsları veya dar bant telsiz veri servisi 
üzerinden yapılagelen kimlik sorgulama, olay yerinin 
konumunun unsurlar arasında paylaşılması, acil 
durum yönetimi gibi birçok hizmet bir anda mobil 
operatör şebekeleri üzerinden yapılmaya başladı.

Bu değişim beraberinde servis devamlılığı ve 
güvenliği hususlarında birtakım soru işaretlerini 
de gündeme getirdi. Zira tecrübe edilerek görüldü 
ki, memleketimizde zaman zaman meydana gelen 
deprem felaketlerinde ticari mobil haberleşme 
sistemleri kesintiye uğruyor. Bu kesintiler sırasında 
hem sıradan vatandaş hem de bu şebekeleri 
kullanan kamu kurumları hizmet alamaz durumda 
kalıyordu. Fakat Kamu Güvenliği Kurumları için 
kurulmuş olan Dar Bant Haberleşme Sistemleri bu 
kesintilerden etkilenmiyor, afet bölgesiyle dış dünya 
arasındaki haberleşme ve afet bölgesi içindeki 
koordinasyon yıllar içinde ASELSAN tarafından 
kurulmuş olan bu dar bant haberleşme sistemleri 
üzerinden yönetiliyordu.

Yine “Akıllı Cihazlar ve Yüksek Veri Hızı” olarak 
isimlendirebileceğimiz bu evrimsel değişim 
sürecinde birçok Kamu Güvenliği Kurumu kendi 
ihtiyaçları için birtakım uygulamalar geliştirdi ve 
servise aldı. 

Bütün bu değişime rağmen ses haberleşmesi, dar 
bant sistemlerin sunduğu baş konuş (Push-To-Talk 
veya kısaca PTT) servisi üzerinden yürümeye devam 
ediyor. Zira sayısal ASELSAN Hücresel Geniş Alan 
Telsiz Sistemleri tarafından hem kırsal alanlarda 
hem de şehir merkezlerinde sunulan kesintisiz ve 
güvenli haberleşme imkânı kullanıcıların ihtiyacını 
tam olarak sağlamaya devam ediyor.

Bununla beraber, Kamu Güvenliği Kurumlarındaki 
muhabere uzmanlarının ve son kullanıcıların bu 
değişim sürecinde bazı istekleri de aşağıdaki özet 
cümlelerle vücut buldu diyebiliriz:
• “Kurumlarımız için kapalı devre, ticari mobil 

şebeke operatör sistemlerinden bağımsız bir 
geniş bant 4G haberleşme sistemi olsa, bilhassa 
bu sistemlere en çok ihtiyaç duyduğumuz afet 
durumlarında servis kesintilerinden etkilenmeyiz”

• “Öyle bir telsizimiz olsun ki hem telsiz hem de akıllı 
cihaz olarak kullanabilelim”

• “Geniş bant kapsama alanı içinde yüksek veri 
hızlarının avantajından yararlanabilelim ama dar 
bant kapsaması içinde de klasik telsiz olarak 
kullanabilelim” 

• “Geniş bant sistemi üzerinden de bas 
konuş hizmeti sağlanabilmeli ve kullanıcılar 
önceliklendirilmeli”

• “Geniş bant sistemlerindeki baş konuş servisi 
ile dar bant sistemlerimiz mutlaka bütünleşik 
çalışabilmeli”

2019 yılına geldiğimizde, son kullanıcılardan gelen 
bu istekler doğrultusunda, JGK ve EGM için, üç 
hücreli geniş bant sistemleri kurulmuş, bu sistemler 
üzerinden dar bant ve geniş bant sistemlerin 
uyumlandırılmasına yönelik bazı gösterimler 
gerçekleştirilmiştir. ASELSAN üretimi ULAK baz 
istasyonları ile kurulan Geniş Bant (LTE) sistemi, 
EGM pilot sistemi için DMR ile; JGK pilot sistemi için 
APCO25 ile sistem seviyesinde entegre edilmiştir.

Dar Bant (DB) - Geniş Bant (GB) bütünleşmiş 
sistemler ile aşağıdaki özellikler desteklenmektedir.
• DB-GB terminaller arası grup ses çağrısı
• DB-GB terminaller arası bireysel ses çağrısı
• DB-GB terminaller arası SMS 
• GB terminaller arası bireysel video çağrı
• GB-DB terminaller arası grup video çağrısı (DB 

terminaller sadece ses olarak katılım sağlar)

İkisi de Ankara ilinde çalışan; biri JGK biri de EGM 
personeli kullanımında olan LTE-APCO25, LTE-
DMR bütünleşik sistemlerinin sistem şeması 
şekilde verilmiştir. ASELSAN ULAK projesi çıktısı 
olan LTE baz istasyonları ile ASELSAN üretimi olan 
dar bant (DMR veya APCO25) sistemleri, sistem 
seviyesinde entegre edilmiş ve akıllı cihazlara 
yüklenen telsiz uygulaması ile dar bant telsizlerin 
aynı grupta konuşması sağlanmıştır. Telsiz 
uygulamalarının birbirleriyle görüntülü konuşma 
yeteneği de bulunmaktadır. LTE sisteminden yapılan 
görüntülü grup çağrıyı LTE sisteminde kayıtlı 
terminaller hem izleyip hem görebilirken, dar bant 
sistemindeki terminallere ise çağrının sadece sesi 
aktarılabilmektedir.

2020 yılı içerisinde, Türkiye’de Kamu Güvenliği 
Haberleşme Sistemlerinde geniş bant sistemlere 
geçişin temelleri Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
önderliğinde atıldı: ASELSAN ile SSB arasında, 
EGM’nin kullanımı için “Sayısal Haberleşme Şebekesi 
(Adana ve İzmir, DMR + LTE) Projesi (Kamu Güvenliği 
ve Acil Haberleşme Sistemi) Sözleşmesi” imzalandı.
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Proje kapsamında Adana iline DMR + LTE Kamu 
Güvenliği Geniş Bant Entegre Haberleşme Sisteminin 
kurulması ile birlikte, Türkiye’de ilk defa bir Kamu 
Güvenliği Haberleşme Projesinde Dar Bant + Geniş 
Bant Hibrit sistem kurulumu gerçekleştirilecek.

Proje sayesinde Adana ilindeki EGM unsurları 4.5G 
haberleşme sisteminin sağlayacağı;
• Yüksek kapasiteli ve hızlı veri haberleşmesi
• Yüksek kaliteli ses Servisi (VoLTE: Voice Over LTE)
• Yüksek Kaliteli görüntülü Görüşme (ViLTE: Video 

Over LTE)
• MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk, diğer bir 

deyişle Geniş Bant Üzerinden sunulan Görev Kritik 
Bas Konuş Servisi)

• MCVideo (Mission Critical Push-To-Video diğer bir 
deyişle Geniş Bant Üzerinden sunulan Görev Kritik 
Bas Görüş Servisi)

servislerinden faydalanabilecek.

Proje bileşenlerinden biri olan ve tasarımı yine 
ASELSAN tarafından gerçekleştirilen LMR-GW 
(Land Mobile Radio Gateway) birimi sayesinde DMR 
Sisteminde yapılan grup ve bireysel çağrılar 4.5G 
sisteminde, 4.5G sistemi içinde yapılan MCPTT 
çağrıları da DMR tarafında eş zamanlı olarak 
yayınlanacak ve duyulabilecek.

Proje kapsamında tasarımı ve üretimi tamamen 
ASELSAN öz kaynakları ile gerçekleştirilecek olan 
3810 Hibrit El Terminali teslimatı da yapılacak. 
3810 Hibrit el terminali, 4 inç dokunmatik ekranlı, 
Android işletim sistemli, DMR ve APCO25 dar bant 
sistemlerini de destekleyen hibrit yapısıyla kamu 
güvenliği kullanıcılarına telsiz ve akıllı telefon 
özelliklerini tek bir üründe birleştirmiş olacak. Çift 
SIM kart girişi ile gerektiğinde kamu güvenliğine 
özel LTE şebekesinde gerektiğinde ise ticari mobil 
operatörlerin şebekelerinde çalışabilecek.

PİLOT APCO/DMR (DAR BANT) MERKEZİ

PİLOT LTE (GENİŞ BANT) MERKEZİ

APCO/DMR  
SITE-1

APCO/DMR  
SITE-2

RRU

Radiolink
RL

BBU

LTE  
BAZ İSTASYONU 

1

LTE  
BAZ İSTASYONU 

2

RRU

BBU

LTE

RLDMR/APCO

DMR/ 
APCO

DMR/APCO

LTE

LTE
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Sistemin geniş bant tarafındaki haberleşmesinin 
omurgasını teşkil eden 700 MHz LTE baz istasyonları 
ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 
baz istasyonları olacak. 700 MHz LTE baz istasyonu, 
temel bant ve uzak radyo biriminden müteşekkil 
olup, 2x2 MIMO özelliğinde hizmet verecek. Kamu 
Güvenliği Haberleşme Sistemlerinde kullanımına 
yönelik olarak görev kritik servisler için özelleştirilmiş 
fonksiyonları da destekleyecek.

Adana İli Kamu Güvenliği Geniş Bant Entegre 
Haberleşme Sisteminin 2023 yılı içerisinde 
kullanıma sunulması planlanmaktadır.

Adana İli Sistemi pilot sistem olacak, proje 
kapsamında hazırlanacak olan Kamu Güvenliği 
Geniş Bant Entegre Haberleşme Fizibilite Raporu 
ile Dar Bant + Geniş-Bant Hibrit sistemin tüm illere 
yaygınlaştırılması için yol haritası belirlenecektir.

Kurulacak Dar Bant + Geniş Bant Hibrit Sistem ile 
terör, kriz ve doğal afet durumlarında muhaberenin 
kesintisiz yapılabilmesi; olaylara müdahale süresinin 
azaltılarak hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik 
haberleşme gerçekleştirilmesi; geniş bant video 
aktarım özelliği ile de görüntülü olay yeri takip ve 
müdahale etkinliği yetenekleri hedeflenmektedir.
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ULAK3 Projesi tarihçesi, Geniş Bant Dalga 
Şeklinin ULAK İçinde Yeri ve Önemi

LTE baz istasyonu geliştirme projesi ULAK’ın 
üçüncü ayağı olan ULAK-3 LTE Tabanlı Taktik Askeri 
Haberleşme Sistemi Projesi kapsamında; proje 
başlangıcı olan Şubat 2013’ten Temmuz 2014 tarihine 
kadar Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay ve 
Kuvvet Komutanlıklarının katılımı ile LTE teknolojilerini 
kullanan, elektronik harbe karşı dayanaklı ve 
dünyada eşi bulunmayan bir komuta kontrol dalga 
şeklinin ana hatları belirlenmiştir. Takiben yapılan 
toplantılar ile taktik sahada yer alan askeri unsurlar 
için askeri haberleşmenin gerektirdiği özelliklere 
sahip, Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Entegre Haberleşme Sistemi 
(TAFICS) gibi sistemlerle birlikte çalışacak, IP 
tabanlı veri haberleşmesini destekleyecek, güvenilir 
ve hareketli tasarsız ağ yapısında bir haberleşme 
sistemi geliştirilmesine yönelik detaylı ve zorlayıcı 
gereksinimler tanımlamıştır. 

Sağlanabilecek en esnek haberleşme altyapısına 
sahip olması ve taktik sahadaki başarımı artırmak 
adına mesh (örgü) yapıda çalışacak bir dalga şekli 
kurgulanmıştır. Kullanıcı hızının artırılması amacıyla, 
4G ve LTE-Advanced standardının getirdiği yenilikler 
incelenmiştir. LTE sisteminin öncü teknolojilerinin 
taktik saha koşullarının zorlukları (elektronik harp, 
karıştırma, yanıltma, tekrar saldırıları gibi) da dikkate 
alınarak, Geniş Bant Dalga Şekli (GBDŞ) çözümünde 
Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM), 
uyarlanabilir modülasyon ve kodlama yeteneği, hibrit 
otomatik tekrar isteği (HARQ) ve kanal kestirimi 
gibi birçok güncel teknolojiden yararlanılması 
hedeflenmiştir. Bu teknolojilere ek olarak 5G 
standardına girmiş ve alanında gerek ülkemiz 
gerekse dünyada sayılı akademisyenlerden biri olan 
Prof. Dr. Erdal Arıkan tarafından bulunmuş olan 
Polar kodlamanın dünyada ilk defa Geniş Bant Dalga 
Şeklinde (GBDŞ) kullanılması kararlaştırılmıştır.

Yapılan tüm çalışmalar ve sunumlar sonrasında, 
Kuvvetlerimizce tanımlanan isterler doğrultusunda, 
gelişmiş ağ tabanlı ve güncel sivil haberleşme 
çözümlerinin de ötesinde teknolojik yeteneklere 
sahip bir askeri haberleşme çözümü tanımlanmıştır. 
Yapılan yoğun dalga şekli tasarım, gerçekleme ve 
geçerli kılma faaliyetleri sonucunda GBDŞ kabulü, 
yeteneklerinin çokluğu sebebi ile aşamalı olarak üç 
farklı sürümde yapılmış ve 22 Ekim 2020 tarihinde 
nihai kabulü tamamlanmıştır.

GBDŞ’nin Yurt İçi, Yurt Dışı Kullanım Alanları ve 
Sahadaki Başarıları

Geniş Bant Dalga Şekli 2017 yılında yapılan ilk kabul 
testleri sonrasında taktik sahada çeşitli projelerde 
komuta kontrol haberleşme ihtiyacını karşılamaya 
başlamıştır. Yurt içinde ilk olarak 2019 yılında 
9661 AG2 platformu üzerinde TASMUS-II projesi 
kapsamında kullanılmaya başlanan GBDŞ, 2020 
yılı içerisinde Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta 
Kontrol Sistemi (HERİKKS-6) projesi ile taktik 
sahada daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Gereksinim belirleme aşamasında hedeflenen 
çevrim başına 150 kullanıcı desteği yapılan saha 
testlerinde başarıyla doğrulanmıştır. Rakip Dalga 
Şekilleri İle Karşılaştırma bölümünde de vurgulandığı 
üzere rakip geniş bant dalga şekilleri çözümlerinde 
benzer kullanıcı sayılarını hedeflemelerine 
rağmen saha testlerinde bunu sağlayamadıkları 
görülmektedir. 2019 ve 2020 yıllarında icra edilen 
saha test faaliyetlerinde GBDŞ ile kurulan bir 
çevrimde 150 telsizin bir arada sorunsuz bir şekilde 
çalışabildiği görülmüştür. 

GBDŞ, sunduğu yetenekler ve saha testlerinde 
gösterdiği başarıların bir sonucu olarak farklı ülke 
orduları tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Bu 
ülkeler dışında birçok farklı ülke ordusu ile yapılan 
saha test faaliyetleri başarılı sonuçlanmış ve 
sağlanan yetenekler sayesinde GBDŞ teste katılan 
kullanıcıların takdirini kazanmıştır.

GENİŞ BANT DALGA ŞEKLİ
Güven YENİHAYAT
Dr. Tolga NUMANOĞLU
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü

Hasan AKBULUT
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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"Geniş Bant Dalga Şekli, yine ASELSAN tarafından 
yeni geliştirilen Elektronik Harp Korumalı El Telsizi 
(EHKET) üzerinde gerçeklenerek tasarsız yapıda 
ağ kurulum yeteneğini ve en güncel haberleşme 
teknolojilerini askerimizin mobil kullanımına da 
sunmuştur. 30-512 MHz arasında çalışabilen ve 
sağladığı tüm yetenekleri boyut/ağırlık/güç tüketimi 
optimizasyonu yaparak sunan EHKET ve üzerinde 
koşan GBDŞ sayesinde ordumuz, daha önce 
haberleşme çözümü bulamadığı kritik senaryolarda 
aynı anda ses ve veri haberleşmesi yeteneklerine, 
baz istasyonu veya röle ihtiyacı olmadan sahip 
olmuştur. EHKET üzerinde tasarlanmış olan esnek 
yazılım mimarisi ile gelecekte tasarlanacak yeni milli 
dalga şekillerinin de daha hızlı kullanıma girmesi 
mümkün olacaktır."

GBDŞ Yetenekleri

Geniş bant dalga şekli en zorlu saha, fiziksel kanal 
ve karıştırma şartlarında dahi çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu amaçla fiziksel seviyede en güncel 
sinyal işleme teknikleri ile havadan alınan sinyalin 
en yüksek başarım ile üst haberleşme katmanlarına 
iletilmesi sağlanmaktadır. GBDŞ tasarımında saha 
koşulları, kablosuz kanal ve karıştırma etkilerine karşı 
aşağıda sıralanan teknikler kullanılmıştır. 

• OFDM tabanlı modülasyon 
• Kanal denkleştirme teknikleri ile frekans seçici 

kanal altında çalışabilme
• Kanal kapasitesine ulaştığı teorik olarak 

ispatlanmış Polar hata düzeltici kodlama teknikleri 
kullanımı

• Düşük SNR seviyelerinde zorlu kablosuz kanal 
koşullarında kanal kapasitesine yakın çalışabilme

• Değişken link seviyesi bağlantı kalitesine 
uyarlamalı bilişsel ve uyarlanabilir modülasyon 
kodlama teknikleri

• Geniş bantta yüksek hızlı frekans atlama kabiliyeti
• Aynı verinin farklı frekanslarda iletimi ile 

karıştırıcıya dayanıklılık ve frekans çeşitleme 
kazancı

• Bilişsel olarak çalışan ve telsiz yeteneklerine göre 
karar alma yeteneğine sahip girişim yönetimi

GBDŞ ağ seviyesi yetenekleri ile sivil haberleşme 
sistemlerinden farklı olarak merkezi bir 
koordinasyona ihtiyaç duymadan ağ genelinde 
dağıtık olarak çalışan farklı seviyelere ait algoritmalar 
ile birçok dalga şekli servisine ve uygulamasına 
destek vermektedir. Askeri sistemlerde tek bir 
noktaya bağlılık önemli bir zafiyet getirmektedir. 
Bu nedenle GBDŞ tasarımında hareketli tasarsız 
ağ kurgusu ile tasarlanan algoritmalar ile merkezi 
yapıdan kaçınılarak tek noktaya bağlı kalma 
gereksinimi ortadan kaldırılmıştır. GBDŞ ağ seviyesi 
tasarımları ile desteklenen servis ve yetenekler 
aşağıda sıralanmıştır.

• Çevrim içi 150 ünite desteği
• Kendi kendine kurulan, kendi kendine iyileşen ağ 

yapısı
• Ağ topoloji değişikliklerine dinamik olarak uyum 

gösteren, çok aktarıcılı bilişsel yönlendirme
 – Fiziksel kanal koşullarındaki değişime ve trafik 
durumuna uygun güncel rotaların oluşturulması 
ve takibi

 – İki kullanıcı arası bağlantı kalitesinin yetersiz 
olması durumda aktarıcı(lar) üzerinden iletişim 
kurabilme
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• Aynı anda ses ve veri haberleşmesi
 – Aynı anda birden fazla sayıda bas konuş ve veri 
oturumuna destek 

 – Yakın gerçek zamanlı haberleşme desteği
• Çevrim içi bas-konuş ses haberleşmesi

 – Mantıksal çevrim yapısı ile çevrim içinde aynı 
anda birçok ses grubuna destek verme

 – Birden fazla ses grubuna üye olma yeteneği ile 
özelleşmiş donanımlarda üç adet sesi dinletme

• Ek bir donanıma ihtiyaç duymadan noktadan 
noktaya çevrim içi ve çevrimler arası ses 
haberleşmesi

• IP tabanlı haberleşme
 – UDP, TCP

• Harici IP ağlarına bağlanabilme
• Kaynak tanımlı çoklu gönderim ve tüme gönderim 

veri haberleşmesi
• Trafik kesme, önceliklendirme ve farklı seviyelerde 

servis kalitesi (QoS) desteği
• Birden fazla dar bant dalga şekli (DBDŞ) ve komuta 

kontrol dalga şekli (KKDŞ) çevrimleri ile uçtan uca 
kriptolu haberleşme

Geniş bant dalga şekli, ağ tabanlı diğer dalga şekilleri 
olan dar bantlı dalga şekli (DBDŞ) ve komuta kontrol 
dalga şekli (KKDŞ) ile birlikte çalışma yeteneğine 
sahiptir. Farklı dalga şekillerinden oluşan çevrimlerin 
yer aldığı hedef sistem yapısı görsel ile sunulmuştur. 
Bu sistem yapısında kullandıkları bant genişlikleri 
GBDŞ’ye göre daha düşük olan KKDŞ ve DBDŞ, bölük 
ve takım seviyesinde kullanılırken, alt çevrimlerden 
gelen verilerin birleşerek çoğaldığı tarafta olan 
yüksek veri kapasitesi ve kullanıcı sayısı ihtiyacı 
olan tabur ve tugay seviyesi çevrimlerinde ise GBDŞ 
tercih edilmiştir.

Sivil haberleşme sistemlerinden farklı olarak askeri 
haberleşme sistemleri birçok seviyede güvenlik 
önlemine sahiptir. İletişim güvenliği (COMSEC), 
iletim güvenliği (TRANSEC) ve ağ güvenliği (NETSEC) 
olarak alınan güvenlik tedbirleri ile karıştırma, 
yanıltma, taklit ve tekrar saldırıları gibi kullanıcı ve 
kontrol verilerine yönelik elektronik taarruza karşı 
mukavemet oluşmaktadır. Alınan önlemler en az 
elektronik taarruz kadar kritik olan elektronik destek 
ve istihbarat açısından da koruma sağlamaktadır. 
Mevcut bas-konuş dalga şekillerinde eksik olan fakat 
GBDŞ kapsamında tasarlanan ileri seviye kriptografik 
önlemler sayesinde aşağıda sıralanan yetenekler 
sunulmaktadır:

GBDŞ

GBDŞGBDŞ

KKDŞ/DBDŞ
KKDŞ/DBDŞ

KKDŞ/DBDŞ
KKDŞ/DBDŞ KKDŞ/DBDŞ

KKDŞ/DBDŞ
KKDŞ/DBDŞ

GBDŞGBDŞ Tugay

Tabur

Mantıksal Çevrim

Bölük/ 
Takım
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• Uçtan uca GİZLİ seviyede kriptolu haberleşme
• Kimlik ve kaynak doğrulama
• Trafik analizine karşı koruma teknikleri
• IP filtreleme
• Hızlı frekans atlama ile karıştırma engelleme
• Hızlı frekans atlama ile düşük elektromanyetik 

imza ve düşük olasılıklı düşük olasılıklı tespit ve 
dinlenme (LPI/LPD)

• Telsiz susması desteği ile belirli süre ile yayın 
durdurma

• Karıştırma tespit edilmesi durumunda, veri tipi 
geçişi ile iletişimi devam ettirme

Rakip Dalga Şekilleri İle Karşılaştırma

Askeri haberleşme sistemlerinde sadece bas konuş 
dalga şekli yetenekleri ile ses ve veri haberleşmesinin 
ihtiyaç duyduğu kapasite ve gecikme gereksinimleri 
karşılanamadığı için öncelikle ağ tabanlı sonra 
da geniş bantlı dalga şekillerinin gerekliliği NATO 
tarafından da öngörülmüştür. Bu amaçla birçok 
farklı çalışma grubu kendi geniş bant askeri dalga 
şekli tasarımlarını geliştirmiş, bu dalga şekillerine 
ait yeteneklerini NATO’ya sunmuşlardır. Electronic 
Protective Measures (EPM) Assessment of Coalition 
Wideband Waveforms (WBWF), (Germano Capela, 
Luis Bastos, NCIA/TR/2021/NCB014790/06, NATO 
Technical Report, April, 2021) raporunda açıklandığı 
üzere, yapılan elemelerden sonra, geniş bant dalga 
şekli adayı olarak iki farklı dalga şekli NATO tarafından 
üye ülkelere sunulmuştur. Bu dalga şekilleri:

• L3HARRIS tarafından tasarlanan NATO High 
Capacity Data Rate WF (NHCDRWF) ve

• European Secure Software defined Radio 
Participating States (ESSOR PS) tarafından 
tasarlanan NATO High Data Rate WF’dir (NHDRWF).

NHCDRWF ve NHDRWF dalga şekilleri de GBDŞ’de 
olduğu gibi aynı çevrim içinde 150 üniteye kadar 
destek vermektedir. Her iki dalga şeklinin de anlık 
bant genişliği GBDŞ’den daha geniş olmasına 
rağmen veri hızları GBDŞ’den düşüktür. Dalga 
şekilleri GBDŞ ile benzer güvenlik önlemlerine sahip 
olmalarına rağmen GBDŞ’de bulunan telsiz susması 
özelliği NHCDRWF’de desteklenirken NHDRWF dalga 
şekli tarafından desteklenmemektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde ordunun hâlihazırdaki 
telsizlerini yazılım tabanlı telsizler ile değiştirmeyi 
amaçlayan JTRS (Joint Tactical Radio System) 
kapsamında geliştirilen Soldier Radio Waveform 
(SRW) ağ tabanlı bir dalga şeklidir. Institute for 
Defense Analyses tarafından 2015 yılında yayınlanan 
"Analysis of Soldier Radio Waveform Performance 
in Operational Test" raporunda belirtildiği üzere 
800’den fazla telsize destek vermesi hedeflenen 
SRW’nin yoğun kontrol ek yükünü karşılayamaması 
nedeniyle sahada ancak otuz telsizi destekleyebildiği 
belirtilmiştir. 

Analysis of Soldier Radio Waveform Performance 
in Operational Test; Institute for Defense Analyses: 
raporunda (Marwick, M.S.; Kramer, C.M.; Laprade, 
E.J., Alexandria VA, USA, 2015 ) bahsedildiği üzere 
DARPA (The Defense Advanced Research Projects 
Agency) tarafından geliştirilen ve GBDŞ’ye kıyasla 
oldukça sınırlı yeteneklere sahip olan Wireless 
Network After Next (WNAN) projesinde ise en 
fazla 103 ünite ile gösterim yapılabilmiştir. Her iki 
örnekten yola çıkarak yapılan değerlendirmede, 
IP uyumlu ve MANET yapısındaki gelişmiş bir 
dalga şeklinin tasarımında oyun değiştirici bir 
yaklaşıma ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. GBDŞ 
ile ortaya konulmuş olan yeteneklerin yurt 
dışındaki rakiplerimizde ancak 2025 yılı sonrası 
yaygınlaştırılması hedeflenebilmektedir. Bu noktada 
elde ettiğimiz tasarımsal üstünlüğümüzü korumak 
için yeni dalga şekli tasarımlarımız aynı bilinçle 
devam etmektedir.
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Radyo haberleşmesi temel olarak birbirinden 
uzak farklı konumlar arasında aktarılmak istenen 
verinin kablosuz olarak ve elektromanyetik 
spektrumun radyo dalga boylarında yapılan 
yayın üzerinden iletilmesi olarak tanımlanabilir. 
Radyolink haberleşmesi ise radyo iletişiminin, 
radyo görüş hattının (LOS- line of sight) olduğu 
iki konum arasında ve genellikle yönlü antenler ile 
yapılan biçimine verilen isimdir. Noktadan-noktaya 
haberleşme olarak da tanımlanan radyolink iletişimi, 
günümüzde hücresel haberleşme şebekelerinde 
ve kablo ile bağlantı kurulamayan ağların kablosuz 
olarak irtibatlanmasında yer almaktadır. 

ASELSAN 1997 yılından itibaren, taktik sahada askeri 
ağları kablosuz olarak bağlamak amacıyla yerden-
yere geniş bantlı radyolink cihazları geliştirmektedir. 
GRC-5211 ile başlayan radyolink ailesi ürünlerinin, 
GRC-5218 ve GRC-5220 cihazları ile üç nesli geride 
kalmıştır. Her nesil geçişinde, son yirmi senedir 
çok hızlı gelişim gösteren kablosuz haberleşme 
teknolojileri, askeri taktik saha kullanımına göre 
özelleştirilerek radyolinklerde kullanılmıştır. Yakın 
dönemde ise 5G teknolojilerinin getirdiği yenilikleri 
de dikkate alarak geliştirilmek üzere çalışmaları 
başlatılan GRC-5250 ise ailenin dördüncü neslini 
temsil etmektedir. Geliştirilen tüm radyolinkler 
sağladıkları;
• Yüksek veri hızı, 
• Yüksek frekans atlama hızı,
• Bilgi güvenliği,
• Karıştırıcıya karşı mukavemet ve elektronik harp 

karşı tedbirleri, 
• Desteklediği geniş frekans spektrumu ile esnek 

kullanım, 
• Yüksek güvenilirlik 
vb. özellikler sayesinde Taktik Saha Muhabere 
Sistemi (TASMUS) omurga altyapısının değişmez 
iletim cihazları olmuşlardır.

GRC-5211 50 km mesafede iki yönde toplam 4 Mbps 
veri hızı sağlayarak ilk nesil TASMUS sisteminin 
omurga iletim cihazı olmuştur. GRC-5218 ile ise 
iki yönde toplam 16 Mbps veri hızına 70 km’de 
erişim imkânı sağlanmıştır. GRC-5211 ve GRC-5218 
geliştirilirken, o dönem gündemde olan kablosuz 
haberleşme teknolojilerinde (Wi-Fi, 3G vb.) yer alan 
yetenekler gözetilerek taktik sahaya uygun özgün 
bir geliştirme yapılmıştır. ASELSAN’ın ilk ihraç edilen 
radyolink cihazı da GRC-5218 olmuştur. 

Çalışmalarına 2011 yılında başlanan GRC-5220 
cihazı, 4G teknolojileri dikkate alınarak tasarlanmıştır. 
Radyolink ailesinin üçüncü nesli GRC-5220 ile birlikte 
büyük bir atılım gerçekleştirilmiştir. 300 km’ye kadar 
iletişim kurulmasını destekleyen esnek çerçeve 
yapısı tasarlanmıştır. 200 Mbps veri hızları 100 km’de 
elde edilebilmektedir. Ailenin daha önceki nesilleri, 
NATO Bant-III+ frekans bandında çalışırken, GRC-
5220 ile birlikte ilk kez NATO Bant-IV frekansında 
çalışan yerli radyolink cihazları TSK envanterine 
kazandırılmıştır. Noktadan-noktaya iletişime ek 
olarak noktadan-çok noktaya modu da ilk kez GRC-
5220 ile radyolink ailesine kazandırılmıştır. GRC-5220 
ürününde sivil haberleşme sistemleri ile eş zamanlı 
olarak OFDMA, MIMO, Hibrit ARQ, adaptif modülasyon 
kodlama seçimi gibi yetenekler desteklenmiş, 10 
b/s/Hz spektral verimlilik sağlanmıştır. İlk kez 
GRC-5220’de, dahili kripto modülü kullanılarak, 
frekans atlama ve veri kriptolama gibi güvenlik 
önlemleri harici bir cihaza ihtiyaç duyulmadan kendi 
anahtarları kullanılarak sağlanmıştır. Sahip olduğu 
teknik yetenekler sayesinde başta TASMUS olmak 
üzere, yeni nesil taktik haberleşme sistemlerinin 
omurgasını oluşturmuştur. Yurt içi ve yurt dışı birçok 
haberleşme ve komuta kontrol sistemi içerisinde 
yer alan GRC-5220 sistemi, binler mertebesinde 
üretim sayısına ulaşmıştır. Fiili olarak birçok ülkede 
yürütülen operasyonlarda aktif olarak kullanılan 
GRC-5220 sistemi, sahada uzun süreli kullanımı ile 
doğrulanmıştır.

Radyolink ailesinin tasarım faaliyetleri sürecinde 
başta Bilkent Üniversitesi olmak üzere ülkemiz 
akademik birikiminden de azami seviyede 
yararlanılmıştır. Bu anlamda GRC ürün ailesi sanayi-
üniversite iş birlikleri açısından da önemli bir örnek 
olarak öne çıkmaktadır.

GENİŞ BANT RADYOLİNK AİLESİ
Tuna GÜVEN
Alp Tekin ADIGÜZEL
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü

Oğuzhan ATAK
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Radyolink ailesinin gelişimi ile birlikte, cihaza 
doğrudan bağlanan ağ ekipmanları ve anten 
yapılarının da geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır. 
Daha önce senkron veri arayüzlerine sahip kripto ve 
yönlendirici cihazlarla birlikte kullanılırken, GRC-
5220 ile birlikte sektördeki eğilimlere uygun olarak 
bütün cihazlar Ethernet/IP veri arayüzlerine sahip 
olacak şekilde geliştirilmiştir. Daha önceden tek 
portlu parabolik reflektör antenler kullanılırken, yeni 
radyolink sistemi ile çift portlu parabolik reflektör, 
panel, sektör ve yönsüz antenler tasarlanmıştır. 
Radyolink ailesinin anten geliştirme faaliyetleri REHİS 
Sektör Başkanlığının katkılarıyla yapılmaktadır.  

Ailenin son üyesi GRC-5250‘nin de sınıfında rekabet 
ettiği birçok ürünü geride bırakarak, alanında 
öncü bir sistem olması hedeflenmektedir. GRC-
5220’de elde edilen kazanımlara ek olarak; yeni 
frekans bantlarında çalışma, daha geniş bant 
genişliklerini destekleme, dinamik bant genişliği 
ayarlama, dinamik alma/gönderme kaynaklarının 
atanması, yüksek seviyeli MIMO kullanımı, entegre 
anten kullanımı, çoklu bant kullanımı, daha yüksek 
spektral verimlilik, yeni ortam erişim teknolojilerinin 
kullanımı, noktadan çok noktaya modunda 
desteklenen kullanıcı istasyon sayısında artış ve 
dağıtık ağ yapılarının desteklenmesi, GRC-5250’nin 
geliştirilecek özellikleri arasında yer almaktadır. 

İletişim teknolojilerindeki ilerlemenin benzeri, 
elektronik harp teknolojilerinde de yaşanmaktadır. 
Her geçen gün kablosuz iletişimin kesilmesi, 
tespit edilmesi ve içeriğinin ele geçirilmesi için 
yeni yöntemler geliştirilmektedir. Taktik sahada 
kullanılacak olan GRC-5250 tasarlanırken, bahse konu 
tehditlerin üstesinden gelebilecek yöntemler, tasarım 
faaliyetleri açısından esas yol gösterici olacaktır. 
Bir yandan 5G standartlarında yer alan haberleşme 
teknolojileri referans alınırken, diğer yandan da 
elektronik harbe karşı koruma tedbirlerine sahip, 
milli kripto mimarisinin kullanıldığı iletim güvenliği 
(TRANSEC) ve haberleşme güvenliği (COMSEC) 
özellikleri kazandırılmış bir dalga şekli/haberleşme 
çözümü tasarlanmaktadır. GRC ürünlerindeki dalga 
şekli tasarımları ve gerçeklemeleri tamamen milli 
olarak yapılmaktadır. 

Tasarımı yapılan tüm dalga şekillerinde kullanılan, 
eş zamanlama, kanal kodlama ve kod çözme, kanal 
kestirimi ve denkleme, MIMO kodlayıcı ve MIMO 
demodülatör, çizelgeleme vb. algoritmaların tamamı 
ASELSAN özelinde tasarlanarak gerçeklenmektedir.
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Veri linki (veri bağı) sistemleri askeri haberleşmenin 
en önemli unsurlarından bir tanesidir. Temel olarak 
muhabere sahasındaki unsurların operasyonlar 
esnasında gerçek zamanlı olarak birbirlerine durum, 
istihbarat, keşif ve gözetleme, konum, komuta kontrol, 
fotoğraf, silah güdüm bilgisi ve taktiksel koordinasyon 
gibi hayati önem taşıyan verilerin aktarılmasında 
kullanılmaktadır. Bu nedenle ihtiyaca uygun olarak 
farklı veri linki sistemleri tasarlanması gerekmektedir. 
Veri linki sistemlerinde hava platformları (uçak, 
helikopter, füze, insansız hava aracı vb.) ağırlıkla yer 
alsa da kara terminalleri ve deniz (gemi, denizaltı 
vb.) platformları da haberleşme ağında dahil 
olabilmektedir. Veri linki sistemlerinin genel olarak 
kullanım senaryoları aşağıdaki görselde verilmektedir.

Dünyada halihazırda farklı amaçla kullanılan çok 
sayıda farklı veri linki teknolojisi bulunmaktadır. Bu 
teknolojilerden en bilinen ve yaygın kullanılanlarından 
bir tanesi Link-16 sistemidir. Link 16 sistemi daha 
önceden geliştirilmiş olan Link 4A ve Link 11 
sistemlerine kıyasla daha gelişmiş bir veri linkidir. 
Link 4A ve Link 11 veri linkleri çok daha düşük veri 
hızları (1-3 kbps) ile hava veya deniz operasyonları 
sırasında birimler arasında durum ve taktik veri 
alışverişi için tasarlanmışlardır. Link 16, sağladığı 
daha yüksek veri hızları (28-115 kbps), güvenli ses 
servisi, tasarım mimarisi, ortama erişim katmanı, 
güvenlik ve karıştırıcıya dayanıklılık gibi özellikleri 
ile bahsedilen veri linklerine üstünlük sağlamıştır. 
Bunların yanı sıra daha sonra geliştirilen Link 22 
sistemi HF/UHF bantta çok yüksek menzilde LOS 
ötesi haberleşmeyi sağlayan, temel olarak deniz 
haberleşmesi senaryolarını hedefleyen ve Link 16 
ile beraber çalışacak başka bir veri linkidir. Link-
16 sistemi, NATO genelinde ve ülkemizde aktif 
olarak kullanılmaktadır. Link-16 sisteminde, hassas 
konum ve kimlik bilgisi (participant location and 
identification, PPLI), gözetleme, istihbarat, silah 

VERİ LİNKLERİ
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kontrolü, göreceli seyrüsefer fonksiyonları için gerekli 
mesajların ve kontrol sinyallerinin iletiminin yanı sıra 
ses ve metin paylaşımı yapılabilmektedir.

Verilen grafikte Link-16 sisteminin temel başarım 
ölçütleri sağlamadaki başarısı gösterilmiştir. Şekilde 
gösterildiği gibi Link-16, sağladığı kriptografik 
önlemler, hızlı değişen kanallarda dayanıklılık, yüksek 
haberleşme menzili, desteklenebilen terminal sayısı 
gibi özellikleri ile öne çıkarken, statik ağ planlama 
yapısı kullanması ve destekleyebildiği maksimum 
veri hızları bakımından daha alt seviyede bir veri 
linkidir. Hızlı frekans atlama kabiliyeti bazı karıştırıcı 
saldırılarına dayanıklılık sağlansa da hem yüksek 
çıkış gücü hem de frekans atlanan bandın ve frekans 
sayısının sınırlı olması LPI/LPD ve elektronik harp 
açısından dezavantaj yaratabilmektedir. 

ASELSAN’ın da aktif olarak çalıştığı ağ tabanlı 
veri linkleri sistemlerinde de yukarıda bahsedilen 
ölçütler önemli bir rol oynamaktadır. ASELSAN’ın 
farklı kullanım senaryoları için geliştirdiği silah veri 
linki, görüntü/video veri linki ve taktik veri linki gibi 

dalga şekli çözümleri bulunmaktadır. Bunların yanı 
sıra ASELSAN’ın geliştirdiği ve halen aktif olarak 
üzerinde çalıştığı radyolink ve IVDL dalga şekilleri 
üzerine de çalışma ve ürünleri mevcuttur. Radyolink 
çalıştığı frekanslar ve destekleyebildiği çok daha 
yüksek hızları, IVDL de benzer şekilde hem frekans 
hem de çok gelişmiş LPI/LPD özellikleri bakımından 
bu makaledeki veri linklerinden kısmen farklıdır. Bu 
iki link çözümü hakkındaki daha detaylı bilgilere ilgili 
başlıklardaki makalelerden ulaşılabilir.

Silah veri linkleri havada belli bir hedefe doğru hareket 
eden akıllı mühimmatlara hedefe yönelik bilgilerin 
aktarılarak mühimmatların güdülmesi, aynı zamanda 
mühimmatlardan kontrol merkezine füze durum 
bilgisinin ve füzedeki algılayıcı verilerinin aktarılması 
için kullanılan veri linkleridir. ASELSAN bünyesinde silah 
veri linkleri ağ yetenekli olarak ve silahın ihtiyaçlarına 
özel olarak geliştirilmektedir. Bu sayede havada aynı 
anda birçok mühimmatın esnek ve dinamik bir şekilde 
kontrol edilebilmesi mümkün kılınmaktadır. Silah veri 
linki geliştirme aşamasında yukarıdaki kriterlerden 
bazıları diğerlerine göre daha önem kazanır. 
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Öncelikle, ASELSAN’ın geliştirdiği silah veri linklerinde, 
iletilen veri birçok durumda kritik bilgi olduğu için 
yüksek güvenilirlikte ve düşük gecikme ile haberleşme 
sağlanmaktadır. Kullanılan mühimmatların görev 
süresi ve hızı düşünüldüğünde ağa giriş süresi 
ortalamaya göre çok daha kısa tutulmaktadır. Çok 
yüksek güç çıkmadan dahi haberleşme menzilini 
yüksek tutabilmek adına geliştirilen sistemin 
düşük sinyal seviyelerinde de gürbüz bir şekilde 
haberleşebilmesi sağlanmaktadır. Silah veri linklerinde 
hem COMSEC hem TRANSEC desteği verilmektedir. 
Çok yüksek hızda değişen kanal şartlarında ve LOS 
haberleşmenin yanı sıra yayılım faktörü yüksek 
kanallarda çalışabilmektedir. Sistemin elektronik 
harbe dayanıklı olması adına hem karıştırıcıya 
dayanıklılık hem de düşük LPI/LPD özelliklerine sahip 
olması için gerekli önlemler alınmaktadır. Bunları 
yaparken sistem ihtiyacı gereği, görece daha düşük 
veri hızları ve tek tip ağ topolojisi desteği sunulmuştur.

Görüntü/video veri linkleri ile istihbarat ve 
gözetleme amacıyla uçuş görevi gerçekleştiren 
bir hava platformundan, yer kontrol istasyonuna 
gerçek zamanlı görüntü/video ve telemetri/
telekomut verilerinin aktarımı amaçlı ve yer kontrol 
istasyonundan ise gerekli komuta kontrol verilerinin 
hava platformuna aktarımı amaçlı kullanılan veri 
linkleridir. Son yıllarda ülkemizde geliştirilen yerli 
insansız hava araçlarının (İHA) sahada yakaladığı 
çok önemli başarılar sebebiyle, görüntü/video veri 
linklerinin de yerli teknoloji ile yapılması ayrıca önem 
kazanmıştır. ASELSAN tarafından geliştirilen ağ tabanlı 
görüntü/video veri linklerinde sadece asimetrik savaş 
veya barış senaryolarında değil, konvansiyonel savaş 
ortamına uygun bir şekilde askeri dalga şekli kriterleri 
gözetilerek tasarım yapılmaktadır.

ASELSAN’ın tasarladığı görüntü/video veri linki 
dalga şekillerinde ağ yapısı kullanıldığı için birden 
fazla İHA’nın dinamik kaynak planlaması ile 
komuta merkezi ile haberleşebilmesi mümkün 
kılınmaktadır. Komuta merkezinden uzaklaşan 
İHA’lar ile link koptuğunda, aktarıcı bir İHA vasıtası 
ile haberleşmenin devamı mümkün kılınmakta bu 
sayede ağın kapsadığı menzil artırılabilmektedir. 
Yollanacak görüntünün yüksek çözünürlükte 
yollanabilmesi için yüksek veri hızları desteklenecek 
şekilde dalga şekli çalışmaları yapılmıştır. Farklı veri 
hızları arası geçiş, mesafeye ve kanal koşullarına 
göre otomatik olarak yapılabilmektedir. COMSEC 
ve TRANSEC beraber kullanılarak mesaj güvenliği 
sağlanmaktadır. Elektronik harbe ve karıştırıcıya 
dayanıklılık açısından frekans atlama yeteneği 
ile sabit frekansta çalışan linklere kıyasla avantaj 
kazanılmaktadır.

Taktik veri linkleri, geniş bir coğrafyada (yüzlerce 
km) farklı kuvvetlerden çok sayıda unsurun, ortak 
bir dille haberleşmesi açısından çok önemli bir 
yetenek sağlamaktadır. NATO kuvvetleri tarafından 
oldukça yaygın olarak kullanılan Link-16’nın sağladığı 
yetenekler ile çok çeşitli platformlar arasında 
mesaj transferi yapılabilmektedir. Taktik veri linkleri 
klasik olarak görece düşük veri hızlarında (10-100 
kbps) yüksek güvenilirlikle gürbüz bir haberleşme 
altyapısı sunmaktadır. Ancak günümüz şartlarında 
artan haberleşme ihtiyaçları ve kullanım senaryoları 
nedeniyle taktik linklerin görece daha yüksek hızları 
da destekleyebilmesi gerekmektedir. Link-16 gibi 
sistemler, zaman bölmeli çoklu erişim (time division 
multiple access, TDMA) teknolojisi kullanmış olsa 
da tamamen statik planlama üzerine kuruldukları 
için dinamik ağ yapısının getirmiş olduğu esnek 
kaynak planlaması ve ortama erişim, yönlendirme, 
girişim yönetimi gibi birçok avantajdan mahrum 
kalmaktadır. ASELSAN bu amaçla taktik veri linklerini 
modern ve çok esnek ağ tabanlı bir yapı kullanarak 
geliştirmiştir ve geliştirmeye devam etmektedir.

ASELSAN’ın üzerine çalıştığı taktik veri linki geliştirme 
çalışmalarında dinamik kaynak ataması yapılabilen, 
ortamdaki hareketliliğe ve değişen ağ topolojisine 
kendiliğinden uyum sağlayabilen, dinamik olarak 
terminallerin katılımına olanak veren bir temel 
oluşturulmuştur. Kazanılan ağ yeteneklerinin yanı 
sıra bir taktik linkte olması mutlaka gerekli olan 
yüksek güvenilirlikte ve menzilde haberleşme modları 
sağlanmaktadır. Noktadan noktaya haberleşmenin 
yanı sıra aktarıcı ve çoklu atlamalı (multihop) 
yapısı ile ağın kapsadığı menzil çok daha yüksek 
seviyelere getirilebilmektedir. Bunların yanı sıra 
görece daha yüksek veri hızlarını destekleyebilen, 
fakat menzili daha düşük olan haberleşme modları 
da tanımlanmaktadır. Hem çok yüksek hızda frekans 
atlama hem de COMSEC/TRANSEC desteği ile mesaj 
iletiminin güvenliği korunmaktadır. Özet olarak, Link 16 
sisteminde mevcut olan kriptolu haberleşme, yüksek 
hızlı frekans atlama, noktadan noktaya yüksek menzil 
desteği, saha şartlarında gürbüz haberleşme gibi 
özellikleri korunmakla beraber, ek olarak ASELSAN’ın 
özgün birçok dalga şeklinde mevcut olan dinamik 
ağ yönetimi, esnek ortak erişim katmanı özellikleri, 
çoklu aktarıcı yapısı ve rota tespiti mekanizmaları ile 
fiziksel katmanda karıştırıcı/girişim etkilerine daha 
da dayanıklı olma ve ortam şartlarına uyumlu olarak 
veri hızlarını artırıp azaltabilme gibi birçok yeni özellik 
geliştirilen dalga şeklinde yer alacaktır.
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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine 
kazandırılmak üzere hava-hava ve hava-yer 
muharebelerine yönelik üstün kabiliyetlere sahip 
olacak, dünyada örneği az olan 5. nesil bir savaş 
uçağı milli kabiliyetlerle tasarlanmaktadır. Dünyada 
operasyonel olan 5. nesil savaş uçakları ABD, Rusya ve 
Çin’e ait iken; Türkiye, Güney Kore, Japonya ve Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinde de geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir. Yeni nesil savaş uçaklarının 4. 
nesil uçaklardan temel farkları, uçağın görünmezlik 
özelliğini sağlayacak şekilde tasarlanması, gelişmiş 
aviyonikler ve entegre dijital uçuş sistemleridir.

Operasyon sırasında pilotların doğru ve zamanında 
kararlar verebilmesi için sahadaki farkındalıklarının 
yüksek olması büyük önem taşımaktadır, bu nedenle 
5. nesil savaş uçaklarında yeni nesil haberleşme 
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kol İçi Veri Bağı 
(Inter Vehicle Data Link, IVDL), uçuş formasyonlarına 
uygun olarak uçakların sahip olduğu düşük 
görünürlük özelliğini bozmadan birbirleri ile gerçek 
zamanlı ve güvenli şekilde haberleşebildikleri bir 
ağ tabanlı dalga şeklidir. Geliştirme çalışmaları 
başlayan IVDL sisteminin, uçakların diğer uçaklarla 
durumsal farkındalık verisi paylaşımı için ağ tabanlı 
haberleşmeyi sağlayacak yüksek hızlı, kriptolu ve 
geniş bantlı veri bağı işlevi görmesi düşünülmektedir. 
Bu bağlamda IVDL Sisteminin savaş alanında 
başta düşük görünürlük ve düşük tespit gerektiren 
operasyonlar olmak üzere çok çeşitli görevlerde 5. 
nesil savaş uçağına üstün kabiliyetler sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. ASELSAN’ın, son 25 yıldır 
geliştirdiği çok sayıda ağ tabanlı dalga şekli ve 
bu dalga şekillerinin farklı platformlar için en 

iyileştirildiği ürün çözümleri bulunmaktadır. 
Bu ürünler, hem TSK hem de ürünlerin ihraç 
edildiği ülkelerde gerçek operasyonlarda üstün 
başarı ile kullanılmıştır. ASELSAN’ın ağ tabanlı 
dalga şekillerinin temel özelliklerinden biri, tek 
nokta hata kaynağı bulunmayışıdır. Ağdaki tüm 
haberleşme cihazları aktarıcı olarak veri iletimi 
gerçekleştirebilmektedir. Ağda, cihazlar arasındaki 
rotalar dinamik olarak, çeşitli parametrelere göre 
güncellenmektedir. 

Yüksek hızlı platformlar arasında düşük 
görünürlük yeteneği ile haberleşme sağlayan 
IVDL fonksiyonunun dünyada bilinen iki muadili 
bulunmaktadır. Bunlar, F-22 savaş uçaklarında 
bulunan “Intra-Flight Data link (IFDL)” sistemi ve 
F-35 savaş uçaklarında bulunan “Multifunction 
Advanced Data Link (MADL)” sistemidir. 

Fiziksel Seviye Yetenekleri

IVDL sistemi tasarlanırken askeri dalga şekli temel 
başarım ölçütleri göz önüne alınarak fiziksel seviye 
yapısı geliştirilmektedir. ASELSAN tarafından 
geliştirilen fiziksel seviye için bu ölçütlerin en 
önemlilerinden bir tanesi düşük görünürlük (LPI/
LPD) olmaktadır. Düşük görünürlük seviyelerini 
sağlayabilmek için kullanılabilecek bazı klasik 
teknikler; hızlı frekans atlayarak (FHSS) bir kanalı 
uzun ve sürekli işgal etmemek veya spektrumda 
geniş bir banda yayılım (DSSS) yaparak alıcıda 
oluşacak alma seviyelerini gürültü tabanının altında 
bırakmak gibi çözümlerdir. Bunların yanı sıra 
hüzme tabanlı haberleşme sistemi oluşturarak, 
sinyalin yollandığı doğrultu dışında kalan coğrafi 
alanlara sinyal yayılımının minimize edilmesi de 
düşük LPI/LPD için oldukça etkili bir tekniktir. 5G 
standardı da özellikle milimetre dalga bandında 
etkin haberleşme sağlayabilmek adına tanımlanan 
mekanizmalarla “hüzme tabanlı” bir dalga şekli 
olarak nitelendirilmektedir. 5G’de kullanıcıya özgü 
dar hüzmeler ile hem milimetre dalga frekanslarda 
oluşacak yol kayıpları telafi edilmekte, hem de 
daha yüksek sinyal seviyeleri daha az girişimle 
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iletilebilmektedir. Bunların yanı sıra çıkış gücünün 
olabildiğince düşük tutulması, bu mümkün değilse 
de en azından çıkış gücü kontrolü yapılarak, çıkış 
sinyalini gereksiz yere artırmanın önüne geçilmesi, 
LPI/LPD açısından oldukça önemli bir yetenektir. 

ASELSAN tarafından geliştirilen dalga şekillerinde 
öncelikli konulardan biri de karıştırıcıya dayanıklılık 
ölçütüdür. Bu ölçüt için hızlı frekans atlama veya 
çok düşük sinyal gürültü oranlarında çalışabilecek 
modülasyon tekniklerini desteklemek gibi yöntemler 
kullanılabilir. Bunların yanında, IVDL dalga şeklinde 
yüksek veri hızları desteklenecektir. İki terminal 
arasındaki sinyal seviyesi ve kanal şartlarına göre veri 
hızı dinamik olarak değiştirilerek, hem veri iletiminin 
güvenilirliği korunmakta hem de mümkün olan en 
yüksek hızda haberleşme yapılması sağlanmaktadır. 
Çoğu zaman görüş hattında (line of sight, LOS) 
haberleşmeye elverişli kanal durumu oluşacak olsa da 
bunun sağlanmadığı durumlarda bile özellikle yüksek 
hızda değişen kanal şartlarına ve Doppler yayılımına 
gürbüz kalması için gerekli önlemler alınmaktadır.

IVDL dalga şeklinin fiziksel seviye tasarımında, 2018 
yılında başlatılan “5G Platform” öz kaynaklı ArGe 
projesinde geliştirilen kütüphane kullanılmaktadır. 
Kütüphanede 5G standardında tanımlı olan tüme 
gönderim, kontrol ve veri kanalları için oluşturulmuş 
uçtan uca benzetim ortamları yer almaktadır. Benzetim 
ortamlarında, MIMO ön-kodlama, modülasyon/
demodülasyon, LDPC kodlama ve kod çözücü, Polar 
kodlama ve kod çözücü, farklı başarım-karmaşıklık 
ödünleşmesine sahip kanal kestirim ve kanal denkleme 
algoritmaları, eşzamanlama algoritmaları, hüzme 
oluşturma algoritmaları, frekans ofset kestirim 
algoritmaları, Doppler yayılımı kestirim algoritmaları 
vb. onlarca algoritma yer almaktadır. Kütüphanede 
ASELSAN tarafından geliştirilen özgün ve patentli 
algoritmaların yanı sıra, 5G ötesi ve 6G’ye yönelik olarak 
geliştirilen algoritmalar da yer almaktadır. 

Güvenlik Yetenekleri

IVDL dalga şekli birçok haberleşme katmanı 
seviyesinde alınan güvenlik önlemleri ile iletişim 
güvenliği (communication security, COMSEC), iletim 
güvenliği (transmission security, TRANSEC) ve ağ 
güvenliği (network security, NETSEC) tedbirleri ile GİZLİ 
gizlilik seviyesinde haberleşme yeteneğine sahiptir. 

IVDL dalga şekli COMSEC tedbirleri ile
• Uçtan uca kripto,
• Kaynak doğrulama,
• Bütünlük kontrolü,
TRANSEC tedbirleri ile

• Düşük tespit edilebilirlik ve dinlenebilirlik (LPI/
LPD),

• Karıştırmaya dayanıklılık,
NETSEC tedbirleri ile ise
• Kriptolu kontrol bilgisi iletimi yeteneğine ve
• Yanıltma, taklit ve tekrar saldırılarına yönelik ek 

yeteneklere
sahip olmaktadır.

IVDL yukarıda sıralanan güvenlik yeteneklerine ek 
olarak sağladığı uyarlanabilir veri tipi (modülasyon 
tipi, kodlama oranı) seçimi özelliği ile yüksek 
karıştırma altında dahi iletişime devam edebilme 
yeteneğine sahiptir. 

Ağ Seviyesi Yetenekleri

IVDL, ağ genelinde tüm ünitelerde dağıtık olarak 
katmanlar arası çalışan algoritmalar ile uçaklar 
arası iletişimin gerektirdiği tüm haberleşme 
gereksinimlerine destek vermektedir. Ağ seviyesi 
yeteneklerinin dağıtık çalışan algoritmalar ile 
desteklenmesi sistemin tek merkeze bağlılığın 
getireceği zafiyetlerin oluşmaması açısından çok 
önemlidir. Ağ genelinde dağıtık çalışan algoritmalar 
ile IVDL sisteminin sahip olduğu kabiliyetler aşağıda 
sıralandığı gibidir.

• Çoklu Kanal Erişim Mekanizması: Askeri ve 
görev-kritik uygulamalarda veri, zaman aşımı 
süresine uygun şekilde mümkün olan en az 
gecikmeyle ve garantili olarak hedef ünitelere 
iletilebilmelidir. Kanal erişim mekanizmaları ile 
ortak kaynaklar tüm uçaklar tarafından koordineli 
bir şekilde kullanılarak çakışma kaynaklı paket 
kayıpları engellenecektir. Bu sayede birçok farklı 
uçak çifti arasındaki tekli/çoklu ve tüme gönderim 
haberleşmesi eşzamanlı olarak devam edecektir. 
Kanal erişim mekanizması, uçaklar arasındaki 
haberleşme koordinasyonu ile ortak kaynakları 
haberleşme ihtiyaçlarının öncelik, gecikme, veri 
hızı ihtiyaçlarına uygun olarak düzenleyecektir.

• Röleler (Aktarıcı) Üzerinden İletim: IVDL 
herhangi iki uçak arasında doğrudan bağlantı 
sağlanamasa bile aktarıcı uçaklar üzerinden 
iletime imkân vererek, menzilin dışındaki 
uçaklar ile iletişimi mümkün kılacaktır. Arka 
planda paylaşılan yönlendirme bilgileri ile 
hareketlilik kaynaklı topoloji değişimlerine uyum 
sağlanarak her durumda iletim olasılığını en üst 
seviyeye çıkaracak ideal rota seçilecek, böylece 
uçaklar arasında oluşabilecek farklı yerleşimler 
desteklenecektir. Operasyona bağlı olarak farklı 
dizilimlerin oluşması mümkündür. Örnek olarak, 
çokgen bağlantılı ve iki ya da daha çok bağa sahip 
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en az iki düğümü olan “örgü topolojisi” ile herhangi 
iki düğüm arasında tek yolun bulunduğu “ağaç 
topolojisi” şekilde gösterilmiştir. Belirlenen rota 
aynı zamanda aktarıcı üniteler üzerindeki trafik 
durumunu da dikkate alacaktır. Eğer ilgili ünite 
üzerinde çok fazla trafik varsa alternatif rotaların 
seçilmesi mümkün olacaktır.

• Dinamik Ağ Yönetimi: IVDL dalga şeklinde 
ağa sonradan katılımlara destek verilmektedir. 
Başlangıçta ağda yer almayan bir uçak sonradan 
operasyona dâhil olabileceği gibi, operasyon içinde 
yer alıp menzil dışına çıktığı için haberleşme 
sağlanamayan bir uçağın yeniden menzil içine 
girerek ağa tekrar katılması da mümkündür. 
Uçağın ağa (tekrar) dâhil olması ile ilgili bilgi tüm 
ağ genelinde diğer uçaklara dağıtılacaktır. Benzer 
şekilde ağda herhangi bir uçak ile haberleşemeyen 
bir uçak ağdan koparılarak, kopma bilgisi ağ 
genelinde yayılacaktır. Bu sayede, o uçağa 
gönderilecek verinin ağ kaynaklarını tüketmesinin 
önüne geçilecektir.

• Servis Kalitesi (QoS) Desteği: IVDL ağ içerisinde 
taşınan servislerin öncelik seviyelerine ve 
gecikme, veri hızı, güvenilirlik gibi gereksinimlerine 
uygun olarak destek vermektedir. Örneğin, düşük 
gecikme isterine sahip bir servise ait paketlerin 
hızlı kaynak rezervasyon mekanizmaları ile kaynak 
atamaları sonrası havaya çıkması ve gecikmenin 
mümkün olan en düşük seviyede kalması 
sağlanmaktadır. Yüksek güvenilirlik ihtiyacı olan 
servisler en korumalı veri tipi ve/veya hibrit onay 
mekanizmaları ile havaya çıkmaktadır. Bu şekilde 
servise ait yüksek başarım oranı elde edilmektedir. 
IVDL, öncelik seviyesine göre servis kesme veya 
başlatma yeteneğine de sahiptir. Yüksek öncelikli 
bir servis için yeterli kaynak bulunamadığı 
durumda, düşük öncelikli yayın kesilerek yüksek 
öncelikli yayının gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

• Farklı Servis Türleri: IVDL gecikme, veri hızı, 
güvenilirlik ve tekli/çoklu/tüme gönderim tipi 
(unicast, multicast, broadcast) olmak üzere farklı 
ihtiyaçlara sahip servislere destek verebilmektedir. 

Noktadan noktaya Telekonferans Bas-konuş
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IVDL içindeki servis kalitesi desteği ile servislerin 
ihtiyacına yönelik kaynak atamaları yapılmaktadır. 
Farklı servis türlerine örnek olması amacıyla 
görseller ile işbirlikli karıştırma ve noktadan 
noktaya, telekonferans, bas-konuş ses servisleri 
sunulmuştur. Noktadan noktaya ses servisi 
herhangi iki ünite arasında karşılıklı olarak 
yapılırken, telekonferans ses servisinde tüm 
katılımcılar birbirlerini duyabilmektedir. Bas-konuş 
ses servisinde ise ses kaynağı ünite, servise 
dâhil diğer tüm ünitelere eşzamanlı olarak ses 
verisini iletmektedir. Noktadan noktaya ses servisi 
tekli gönderim, telekonferans ve bas-konuş ses 
servisleri çoklu gönderim servis tipindedir.

• IP Uyumluluk: IVDL tam IP uyumlu haberleşmeye 
destek vererek veri üreten farklı sistemlerin IVDL 
haberleşme sistemine kolay entegrasyonunu 
amaçlamaktadır. UDP ve TCP gibi IP seviyesi 
başlıkları IVDL içinde verimli bir şekilde taşınarak, 
iletim için gereken ek yükün IVDL iletişim verimini 
olabildiğince az etkilemesi hedeflenmiştir.

• Verimli ve Dinamik Kaynak Kullanımı: IVDL 
bağlantı kalitesine göre kodlama ve modülasyon 
seçimini belirleyerek kanal kapasitesine en yakın 
şekilde çalışmaktadır. Bu şekilde, iletişim için 
kullanılacak kaynaklar fiziksel kanal koşullarına 
uygun olarak ayrılır ve kanal koşullarındaki 
değişimlere adapte olarak gerektiği durumlarda 
güncellenir. Kaynaklar farklı servisler için ortak 
olarak kullanılarak aynı anda ses ve veri iletişiminin 
devam etmesi sağlanmaktadır.
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ASELSAN, ülkemizde TSK ve kritik kurumların 
haberleşme sistemlerinin güvenlik analizleri, 
sistemlerde yer alan bilgi güvenliği ve kripto 
ürünleri geliştirme ve üretimi, güvenli ağ mimari 
tasarımı ve kriptografik tasarım faaliyetleri 
alanlarında otuz yılı aşkın bir deneyime sahiptir. 
Haberleşme sistemlerinde bilgi güvenliği ve kripto 
ürünleri konumlandırılarak haberleşme güvenliği 
sağlayan mekanizmalar; TSK, kritik kurum ve 
kuruluşlara kazandırılmıştır. Yurt içi faaliyetlerin 
yanı sıra MSB izinleri ile gerçekleştirilen ihracat 
faaliyetleri kapsamında ağ kripto cihazları ve 
kriptolu haberleşme cihazları dünyanın farklı ülkeleri 
tarafından da kullanılmaktadır. 

ASELSAN’ın bilgi güvenliği ve kripto alanında 
günümüze kadar birçok ürünü vardır. Bilgi güvenliği 
ve kripto alanında planlanmış yol haritasına 
geleceğin teknolojilerini de katarak geliştirmeler ve 
çalışmalar yapmak için faaliyetler gösterilmektedir. 
5G ağlarının güvenliği ve bu ağlarda yer alabilecek 
çözümler de çalışmalar kapsamındadır. 5G’nin 
yaygınlaşan kullanımı, kapsama alanı genişliği 
ve sağladığı birçok performans iyileştirmeleri 
olumlu gelişmeler olarak belirtilmesinin yanında 
saldırı yüzeyinin artması güvenlik konusunda ne 
kadar hassas olunması gerektiğini gözler önüne 
sermektedir. 5G’nin güvenliği söz konusu olduğunda 
standartlarda yer alan güvenlik önlemleri olmazsa 
olmazlardır. Ancak bu çözümler yeni araştırmalar 
ve çalışmalar doğrultusunda desteklenmelidir. 
Askeri kurumlar, devlet kurumları ve firmalar için 
gündeme gelen özel 5G ağlarında ağa özgü yüksek 
güvenlikli çözümler sunulabilmektedir. ASELSAN’ın 
kripto cihazları, anahtar yönetim sistemleri, güvenlik 
izleme/yönetme sistemleri ve yol haritasında yer 
alan etkin teknoloji ürünleri 5G güvenliğini sağlamak 
üzere konumlandırılabilecek çözümlerin arasında yer 
alabileceği değerlendirilmektedir.

Yüksek Hızlı Kripto Cihazı

ASELSAN bünyesinde geliştirilen 10 Gbps hızında 
kriptolama/kripto çözme yeteneğine ve COMSEC 
uyumlu kripto mimarisine sahip kripto cihazları 5G 
sistemlerinin çekirdek şebekesinde iletilen verilerin 
gizlilik ve bütünlüğünü sağlayabilecektir. Cihazların 
sağladığı güçlü kimlik doğrulama mekanizmaları 
ile yetkisiz kişilerin şebeke ağlarına sızmasının 
veya haberleşmeyi dinleyerek ele geçirmesinin 
önüne geçilebilecektir. Cihazların yüksek hızlı 
kriptolama yeteneğinin yanı sıra gecikme sürelerinin 
milisaniyeden düşük olması da 5G’nin vadettiği 
düşük gecikme sürelerine katkıda bulunabilecektir. 
Çekirdek şebekede önemli bir husus olan kurcalama 

dayanıklılığı 10G kripto cihazlarının temel tasarım 
özellikleri arasında yer almaktadır. Cihazların önceden 
paylaşımlı anahtar mekanizması kullanması 5G’nin 
var olan asimetrik algoritma kullanımını kaynaklı 
kuantum ataklarına karşı zafiyet içeren mimarisine 
destek verecek, bu konuda kuantum ataklarına 
dayanıklı bir mimari oluşması sağlanacaktır. 10G 
kripto cihazlarının önceden paylaşımlı anahtar 
sistemlerinin kabul edilebilir ilk kurulum maliyetleri 
dışında, kurulum sonrası uzaktan yönetim ile 
güncellenebilir ve yenilenebilir bir yapı sunması ile 5G 
şebekesinde güvenlik yönetimi sağlanacaktır.

Anahtar Üretimi

Kriptografik sistemlerde anahtar güvenliği sistemi 
dayanıklı kılma anlamında kritik rol almaktadır. 
Güvenli bir anahtar yönetimi için ASELSAN 
bünyesinde geliştirilen kripto cihazlarına ait anahtar 
ve sertifika gibi parametreler anahtar üretim 
merkezinde donanımsal olarak gerçek rastsal 
üretilmektedir. Anahtar üretim merkezinde uygulanan 
testler ile kaliteli rastsallar kullanılmaktadır. 
Üretilen anahtar ve sertifikalar anahtar üretim 
merkezi donanımında yetkili erişim kontrolleri ile 
güvenli bir şekilde saklanmakta, yedeklenmekte ve 
arşivlenmektedir. 5G ağlarında kripto cihazlarının 
konumlandırılması ile birlikte anahtar üretim merkezi 
sistemde yer alabilecektir. 

Güvenlik Yönetimi

ASELSAN bünyesinde geliştirilen güvenlik yönetim 
yazılımı sistemlerde yer alan kripto cihazlarını 
uzaktan komutlar ile monitör edebilmekte, cihazlara 
ait anahtarları uzaktan yönetebilmektedir. 5G 
ağlarında kripto cihazlarının konumlandırılması 
ile sistemde yer alabilecek ve cihazların güvenlik 
yönetimlerini uzaktan sağlayabilecektir. Güvenlik 
yönetimi kaynak doğrulama uygulanarak 
sağlanmaktadır.

Sıkılaştırılmış İşletim Sistemi

HBT bünyesinde yer alan Kripto ve Bilgi Teknolojileri 
Program Direktörlüğünün yol haritasında Linux/
Android/Saat işletim sistemleri için sıkılaştırma 
platformu ürünü yer almaktadır. Bu ürün güvenlik 
tesisini ya da cihaza/sisteme özgü kullanıcının 
talep ettiği kısıtlar kapsamında işletim sistemi 
seviyesinde özelleştirmeleri gerçekleştirecek, yüklü 
olduğu cihazların zararlı yazılımlara maruz kalmasını 
engelleyebilecektir ve yüksek seviye güvenlik 
sağlayacaktır. Geliştirilecek ürünün bulut servisi ile 
etkileşimde bulunması hedeflenmektedir. Kullanıcılar 
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kendi taleplerine ve cihazlarına uygun sıkılaştırılmış 
işletim sistemine uygun uygulamaları bulut 
servisi üzerinden talep edebilecek ve cihazlarına 
yükleyebileceklerdir.

Esnek Güvenli Programlama Mimarisi

ASELSAN’da öz kaynaklı bir proje olarak geliştirilen 
Esnek Güvenli Programlama Mimarisi (EGPM) 
sıkılaştırılmış işletim sistemi ve Risc V işlemcisi ile 
uygulama desteği sağlayan bir platform sunacaktır. 
Söz konusu platform üzerinde birçok güvenlik 
ve uç bilişim uygulaması geliştirilebilecektir. 5G 
ağlarının temel teknolojilerinde, ağ üzerinden 
sunulacak bir bulut hizmeti ile dikey uygulamaların 
da kullanılabileceği bir ürün olması hedeflenmektedir. 
Aşağıda EGPM kullanılarak sağlanabilecek örnek 
hizmetlerden bahsedilmiştir.

Güvenli Ağ Geçidi

5G ağlarının IoT haberleşmesini ve Uç Bilişim 
destekleyici bir yapı oluşturması, bu ağlara 
bağlanacak cihazların sayısını milyarları bulacağı 
bilinmektedir. Ağa bağlı cihaz sayısındaki bu artış 
saldırganların da hedefi haline gelecek, sistemdeki 

cihazlar istismar edilme riski taşıyacaktır. Bir başka 
bakış açısı ile milyarlarca IoT cihazının istismarı 
üzerine yapılabilecek bir saldırı tüm küresel ağ için 
risk oluşturabilecektir. HBT bünyesinde yer alan 
Kripto ve Bilgi Teknolojileri Program Direktörlüğünün 
yol haritasında yer alan güvenli ağ geçit cihazı 
tasarımı ile IoT cihazlarının ağa bağlanması 
güvenli hale getirilecek, yetkisiz bağlanma, saldırı 
teşebbüsleri gibi tespitler yapılabilecek ve saldırı 
başlamadan engellenecektir. 

Yapay Zekâ Destekli Web Uygulama Güvenlik 
Duvarı

Yol haritasında yer alan ve 5G ağında birçok nodda, 
bulut hizmetlerinde, dikey teknolojilerde yer alan 
web uygulamaları için kullanılabilecek bir ürünümüz 
de Yapay Zekâ Destekli Web Uygulama Güvenlik 
Duvarıdır. EGPM üzerinde çalışabilecek ve yapay 
zekâ algoritmaları ile zenginleştirilmiş bir çözüm 
sağlayabilecektir. Gelişmiş yapay sinir ağına dayalı 
algoritması ile klasik web uygulama güvenlik duvarı 
çözümlerinde sorun teşkil eden Yalancı Pozitif 
problemini etkili şekilde çözecektir. Kullanıcının ağına 
özelleşebilecek yetenekler ile her türlü web uygulama 
teknolojisine uygun olacaktır.

Esnek Güvenli 
Programlama Mimarisi

MERKEZİ BULUT SİSTEMİ

Bulut - Kullanıcı 
Arayüzü

Tablet, Bilgisayar,  
Akıllı Telefon

TSK, ASELSAN veya  
Bakanlık  

Yönetimindeki  
Sistem

Küresel Bulut Sistemi
Konum 0 - SaaS

Konum 1: EGPC

Bulut -  
EGPC  

Bağlantısı 
(Güvenli)

Anakart  
(Siyah)

RISC-V
Uygulama Kartı  

(Kırmızı)

Konum n: EGPC

Konum 2: EGPC

Ana İşlemci

Sıkıştırılmış OS

RISC-V
İşlemci

RISC-V
Uygulama
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Kripto ve Bilgi Teknolojileri 
Hedef Ürün Ailesi ve 5G

ASELSAN Kripto ve Bilgi Teknolojileri Program 
Direktörlüğü bünyesinde var olan bilgi birikimi 
ve deneyim doğrultusunda beş yıllık yol haritası 
oluşturulmuştur. Hedef doğrultusunda aşağıda 
belirtilen ürünler 5G teknolojilerinin gelişmesi 
ve yaygınlaşması ile kullanıcıların hizmetine 
sunulabilecektir.

Veri Tabanı Sorgu Denetleme Sistemi

5G ile ortaya çıkacak büyük ölçekli verinin yapay 
zekâ amaçlı kullanımı önem kazanacaktır. Bu büyük 
verinin saklandığı veri tabanlarında gizlilik açısından 
hassas veriler bulunabilmektedir. Bu verilerin gizlilik 
niteliği bozulmadan yapay zekâ uygulamalarında 
işlenebilmesi sistemlerin katma değerini 
artıracaktır. Veri Tabanı Sorgu Denetleme Sistemi 
verilerin gizliliğini ihlal etmeyecek düzeyde veriyi 
anonimleştirerek KVKK ile uyumlu işlenebilecek veri 
kümelerini yapay zekâ uygulama geliştiricilerine 
paylaşmayı mümkün kılacaktır. Veri anonimleştirme 
çoklu güvenlik seviyesinde yürütüleceğinden verinin 
gizliliği paylaşıldığı ortama adapte edilebilecektir.

Yapay Zekâ Temelli Kriptografik Algoritma 
Tasarımı

5G ile ortaya çıkacak yüksek performanslı ve yüksek 
güvenlikli kriptografik algoritma tasarımı daha 
hassas güvenlik seviyesi belirleyen kriptografik 
testlere ihtiyaç duyacaktır. Yapay zekâ temelli 
kriptografik testler ile algoritma tasarımı daha 
hassas düzeyde tasarlanabilecek ve güvenlik düzeyi 
artırılabilecektir. Post kuantum algoritmalardaki test 
ihtiyaçları da etkin bir şekilde yürütülebilecektir.

Web Uygulama

WAF Ana Yazılımı

Yapay Zeka Yazılımı

Yapay Zeka  
İşlemcisi

WAF Bileşenleri

WAF Donanımı

İşlemci Ağı
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SANALLAŞTIRMA 
VE 
BULUT 
TEKNOLOJİLERİ

5G ve SDN/NFV

RAN Sanallaştırma





Mobil ağlara olan yüksek talep nedeniyle servis 
sağlayıcılar pek çok gereksinim ile aynı anda 
yüzleşmek durumundalar. Yüksek trafik talebi, farklı 
bağlantı isteklerine sahip karmaşık servis mimarileri, 
farklı erişim teknolojileri üzerinden sorunsuz erişim 
ve hızlı değişen işletme isterleri bu gereksinimlerin, 
kullanıcı açısından öncelikli olanlarının bazıları. 
Bu gereksinimler servis sağlayıcılarını, operasyon 
ve servise alma süreleri gibi giderleri düşürecek 
ve aynı zamanda ağ verimliliğini ve performansını 
yükseltecek yenilikçi çözümler için arayışa 
yönlendirmektedir.

SDN, bilgisayar ağlarının kapasite, trafik yönetimi, 
değişim ve davranış açılarından açık arayüz 
katmanları aracılığı ile programlanabilmesini 
ifade etmektedir. Örneğin, bir Anahtar’a gelen veri 
paketinin nereye iletileceği çözümlenemediğinde 
Anahtar, SDN Denetleyicisi ile iletişim kurarak 
paketin iletileceği yeri öğrenir. SDN Denetleyici ile 
Anahtar arasında iletişimi sağlayan ve yaygın olarak 
kullanılan protokol OpenFlow’dur.

NFV (Network Function Virtualization), Ağ 
Cihazlarında kullanılan fonksiyonları, Sanallaştırma 
Teknolojilerinden yararlanarak donanımdan 
bağımsız hale getirebilmeyi amaçlayan bir mimaridir. 
Genel olarak NFV mimarisi sanallaştırılmış ağ 
fonksiyonlarının, birbirleri ile olan haberleşmelerini 
ve ortak Sunucu kaynaklarının kullanımını 
düzenleyecek Orkestrasyon Birimlerinden oluşur.

SDN ve NFV, bilgisayar ağlarının yazılım 
tabanlı mimariye dönüşümlerinde iki ana 
akımı oluşturmaktadır. SDN, Ağ Cihazlarının 
programlanması ve esnek bir işleme ortamı sunmayı 
hedeflerken NFV, bilgisayar ağlarının hızlı ve 
donanımdan bağımsız olarak hizmete sunulmasını 
hedeflemektedir. İki mimarinin de ortak özelliği OPEX 
(Operational Expenditure / Faaliyet Giderleri) ve 
CAPEX (Capital Expenditures / Başlatma Maaliyeti) 
giderlerinin düşürülmesi ve yeni servis mimarilerinin 
kolayca oluşturularak kullanıcılara sunulmasıdır.

SDN, mimari olarak bilgisayar ağlarından ayrıldığı 
gibi, donanımlarının çalışma şekli olarak da farklılık 
göstermektedir. Bilgisayar ağlarında, OSI (Open 
Systems Interconnection) ağ modeline bağlı 
kalınarak işlemler farklı katmanlarda ve farklılaşmış 
donanımlar üzerinde yapılır. OSI mimarisine bağlı 
kalınarak ağ oluşturmak, mimari olarak düzenleme 
getirmesine karşın, yüksek maliyete, birleştirilmiş 
donanımların kullanılması ise yazılımlara bağlı 
entegrasyon sorunlarına neden olur. SDN mimarisi 
ve OpenFlow anahtarlama standardı ile bu işlemler 
anahtarlama donanımına indirgenebilir.

NFV’nin sunduğu esneklik RAN (Radio Access 
Network) sanallaştırma açısından önemli bir fırsat 
sunarken 5G ağlarda hedeflenen performans 
metriklerine uygunluk ve rekabet gücünün oluşması 
için yüksek performansa sahip genel amaçlı 
platformların oluşturulması önem taşımaktadır. 
Haberleşme piyasasının önemli firmalarından 
olan NEC, 2016 yılında, NFV Cloud-RAN ürünleri 
ile radyo haberleşme ağlarında fonksiyonel 
bir bölümlendirmeye ulaşabilen ürünlerini 
kullanıcılarına sundu. 2017 yılında ASOCS ve 
Intel, Sanal Baz İstasyonlarını kullanıma sundu. 
Bu ürünler NFV tabanlı çözümlerin RAN ağında 
bulunan donanımların alıcı/verici, modülasyon/
demodülasyon, anten özellikleri ve kaynak kontrolü 
alanlarında kullanıldığını göstermektedir.

Mobil ağlarda kullanılan erişim altyapılarının çeşitliliği 
ve farklı servis seviyelerinin bulunması bu ağlarda 
SDN, NFV ya da SDR (Software Defined Radio) 
uygulamalarını zorlaştırmaktadır. Kullanıcıların 
yüksek veri hızı talepleri bu ağlardaki kaynak 
yönetimini daha da zor hale getirmekte, SDN, NFV 
ve SDR temelli çözümler için, radyo kaynaklarının 
tümleşik yönetimi, mobilite yönetimi, servis kalitesi 
alanında yeni zorluklar oluşturmaktadır. 4G/5G 
ağlarda bu mimarileri kullanan çözümler ve ürünler 
için aşılması gereken zorluklar yandaki tabloda 
özetlenmiştir.

5G Teknolojisi’nde ağ yoğunluğunun artması ve farklı 
spektrum bantlarının bulunması ile birlikte, radyo 
kaynaklarının en uygun şekilde tahsis edilmesi, 
trafik devri (handover) yönetimi, parazit engelleme, 
ağ hücreleri arası yük dengeleme vb. giderek daha 
zor hale gelmiştir. RAN düğümleri (baz istasyonları) 
arasında dağıtılan mevcut Radyo Kaynak Yönetimi 

5G VE SDN/NFV
Semih KAYA
Berkcan ERBOL
Ece PULAT
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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(RRM) kontrolü optimal değildir. Bu nedenle, sistem 
performansını artırmak için yazılım tanımlı kontrol 
edilebilirliğin RAN'a getirilmesi gerekmektedir. Bu, 
temel donanım ve protokol yığını bağlantılarının 
birbirinden ayrılmasıyla elde edilebilmektedir. Bu 
ayrım, 
• CU’nun (Central Unit) CU-U (Central Unit-User) ve 

CU-C (Central Unit-Control) olarak ayrıştırılması 
ve bunlar üzerinde bulunan arayüzlerin 
tanımlanmasını, 

• RAN Düğümleri (CU’lar, DU’lar, Mobil Cihazlar vb.), 
RAN Bağlantıları ve Düğüm ve Bağlantı Nitelikleri 
kullanarak Radyo Ağı Bilgi Tabanını tanımlamasını,

• SDN uygulamaları olarak gerçekleştirilen ağ 
optimizasyon uygulamalarını,

• MAC tarafı RRM işlevlerinin açık kullanılarak 
programlı konfigürasyonuna izin verilmesini,

• RC (RAN Controller) uygulamalarının, yaptıkları 
değişikliklere göre RAN üzerinde kontrol 
uygulamasına izin verilmesinigerektirmektedir.

SD-RAN (Software Defined Radio Access Network) 
sayesinde kontrol ile kullanıcı düzleminin ayrılması 
ve ayrıştırılmış RAN bileşenleri arasında arayüzlerin 
açıkça tanımlanması, altyapıdan bağımsız olarak, 
RAN için inovatif üçüncü parti yazılım çözümlerinin 
geliştirilmesinin önünü açmaktadır. Bu çözümler 
RAN’ın yazılım tabanlı kontrolüne, radyo kaynaklarının 
merkezi olarak yönetimine olanak sağlamaktadır. Bu 
uygulamalar sayesinde, telekom operatörleri tüm ağ 
teknolojilerine, radyo birimlerine ve baz istasyonlarına 
erişimle ağ üzerinde global bir görünüm elde 
etmektedir. Bu global görünümde, belirli bir aktif 
kullanıcı için radyo hüzmelerinin dinamik seçimiyle 
enterferans problemleri en aza indirilmekte ve 
kullanıcı deneyimi artırılmaktadır. Bununla birlikte 
yazılım tanımlı RAN kontrolü, senaryo bazlı yönetimi 
esas alarak performansa dayalı kararların dinamik 
olarak alımına imkân sağlamaktadır.

Teknoloji 4G/5G için Öncelikli Gereksinimler Beklenen Zorluklar

NFV Açık Standard API Tekil bir Programlama Arayüzünün tanımlanarak, donanım 
ve yazılım birimlerinin izolasyonunun sağlanması.

Gömülü SDR SDR cihazı için NFV donanımına ilişkin gereksinimlerin 
tanımlanması.

SDR MIMO (Multi-Input Multi-Output) Spectrum verimliliğinin artırılması için gereken işlemci 
yükünün artması.

Radyo Kaynak Yönetimi Sistem ve konfigürasyon kompleksitesinin artması.

SDN Mobilite Servis sağlayıcı ve erişim noktaları arasında kesintisiz 
geçişlerin sağlanması.

Heterojen Ağ Desteği Farklı erişim altyapılarında servislerin sunulabilmesi.

OpenFlow kaynaklı ek yönetim trafikleri ve güvenlik 
açıkları.

ONF(Open Network 
Foundation) tarafından 
sunulan O-RAN (Open 
Radio Access Network) 
mimarisi ile uyumlu, 
yazılım tanımlı RAN 
kontrolüne uygun 
mimari aşağıdaki şekilde 
verilmiştir.

Yazılım Tanımlı RAN 
Kontrolü Mimarisi

RUDU

RAN Denetleyici (RIC)

CU-C

CU-C RLC MAC PHY D/A
Dönüştürücü RF
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Sanallaştırma, amaca özel olarak üretilmiş 
donanımların kullanımının bırakılıp, yazılımların genel 
amaçlı donanımlar üzerinde çalıştırılabilmesini ifade 
etmektedir. Radyo erişim şebekesinin (Radio Access 
Network = RAN) sanallaştırılması da günümüzde 
mobil haberleşme şebekeleri sektöründe en 
popüler konulardan biridir. Son dönemde RAN 
sanallaştırılması ile elde edilebilecek faydalar, yeni 
mimari ve kurulum tipleri mobil şebeke operatörleri 
tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Sanallaştırma ile RAN, çekirdek şebeke ve uç bulut 
tarafında ortak RAHAT (Rafta Hazır Temin Edilebilir) 
sunucu donanımlarının kullanılması mümkün 
olabilmektedir. Böylece, şebekenin yönetimi 
kolaylaşmakta, operasyon ve bakım maliyetleri 
düşürülebilmektedir. Bunun yanında, aynı donanım 
üzerinde birbirinden farklı üreticilerin yazılımlarının 
çalışabilmesi mobil şebeke operatörüne ciddi 
anlamda esneklik kazandırmaktadır. Operatörler 
tek üreticiye bağımlı olmadan şebekelerini 

kurabilmekte, böylelikle her ürün için en avantajlı 
üreticiyi seçebilmekte ve şebekesine daha yakından 
hâkim olabilmektedir. RAN Sanallaştırma ile RAN 
kısmı da bulut teknolojileri ile entegre olmaktadır. 
Bu sayede, RAN yazılımlarının da hızlı kurulumu ve 
ölçeklendirilmesi mümkün olmaktadır. Yoğunluk 
durumuna göre farklı otomatik ölçeklendirme 
stratejileri izlenebilmektedir.

Bütün bu avantajların yanında, özelleşmiş 
donanımlar kullanılmasının da halen gözden 
kaçırılmaması gereken birtakım avantajları 
bulunmaktadır. Özelleşmiş donanımlar, ilgili 
ağ fonksiyonuna göre optimize edilmelerinden 
ötürü büyüklük ve güç tüketimi yönünden etkin 
çözümler sunabilmektedir. Maliyet yönünden de 
özelleşmiş donanımlar ile üretilecek ürünlerin 
RAHAT donanımlar ile üretilecek çözümlere göre ilk 
aşamada maliyet avantajının olacağı ancak ilerleyen 
yıllarda bu avantajın RAHAT donanımlar tarafına 
geçeceği öngörülmektedir.

RAN SANALLAŞTIRMA
Ali YILDIRIM
HBT Sistem Mühendislik Direktörlüğü
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Çekirdek Şebeke

Bölgesel Bulut

Uç Bulut

Uzak Uç - Saha

RU: Radyo Birimi

RAHAT Sunucu Donanımları

RU RU RU

Bulut Platformu

vCU: Sanal CU

Bulut Platformu

vDU: Sanal DU

Bulut Platformu

vDU: Sanal DU
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Sanallaştırma mobil şebeke operatörleri için 
çekirdek şebeke ile başlamıştır ve son dönemde 
artan çalışmalarla birlikte RAN tarafında da buna 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir, “5G RAN” 
başlıklı makalede de bu konuya yer verilmiştir. 3GPP 
standardizasyonu ile merkezi birim (Centralized 
Unit = CU) ve dağıtık birim (Distributed Unit = 
DU) ayrımı yapılmıştır. Buna göre de daha az 
işlem gücü ve gerçek zamanlı işlem gerektiren 
CU’nun sanallaştırılması gerçekleştirilmiştir. 
Böylece veri merkezlerinde bulunacak olan CU’lar 
RAHAT donanımlar üzerinde konumlandırılmaya 
başlanmıştır. DU ise alt katman operasyonları 
dolayısıyla daha yüksek işlem gücü ve gerçek 
zamanlıya yakın işlem yeteneği gerektirdiği için, 
sanallaştırma trendinde yerini daha geç alabilmiştir.

Yüksek işlem gücü ve sıkı senkronizasyon 
hassasiyeti ihtiyaçları sanallaştırma konseptinin RAN 
tarafında ve özellikle DU tarafında uygulanabilmesini 
zorlaştırmaktadır. DU tarafında yüksek işlem gücü 
gerektiren işlevlerin bazıları, FPGA, DSP veya 
ASIC içeren hızlandırıcı kartlarda gerçeklenerek 
RAHAT sunucu donanımlarının kaynaklarının daha 
verimli kullanılabilmesi birçok firma tarafından 
amaçlanmıştır. Böylece genel amaçlı işlemciler 
üzerindeki yük azaltılmış ve operatör ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek mimari tasarımları üzerine 
gidilebilmiştir. Belirtilen donanım tiplerinin haricinde, 
GPU’ların da paralel işlem gücü yeteneği avantajları 
dolayısıyla vRAN (virtual RAN) çözümlerinde 
kullanılmaları söz konusudur. Bazı geliştirici firmalar, 
GPU’ları fiziksel katman yazılımları için kullanarak 
RAN çözümleri üretmeyi de planlamaktadır. 

Konteynerizasyon (containerization), yazılım 
kodlarının yalnızca gerekli işletim sistemi 
bağımlılıkları ve kütüphaneleri ile birlikte 
paketlenerek, düşük boyutlu ve farklı ortamlarda 
tutarlı şekilde çalışabilen uygulamalar haline 
getirilmesidir. RAN sanallaştırmada özellikle 5G 
ile birlikte konteynerizasyon (containerization) 
varsayılan teknoloji haline gelmiştir. Önceki 
kurulumlarda hatta mevcut durumda yoğun olarak 
kullanılan sanal makineler yerine konteynerler 
üzerinde RAN yazılımlarının bulunduğu mimariler 
geliştiriciler ve operatörler tarafından ilgi 
görmektedir. Bunun yanında sürekli entegrasyon –
sürekli test– sürekli teslimat (CI/CT/CD) süreçlerinin 
RAN yazılımları için kullanımı gün geçtikçe önem 
kazanmaktadır. Bu süreçlerin RAN’da da kullanıma 
girmesi sayesinde operatör şebekelerinde bir 
serviste yapılacak güncelleme için bütün baz 
istasyonu yazılımının güncellenmesine gerek 
kalmamakta, sadece o servisle ilgili bloğunun veya 
konteynerin güncellenmesi –yeniden oluşturulması– 
yeterli olacaktır.

Dünyada Rakuten, Telefonica, Vodafone gibi 
bazı operatörler, RAN sanallaştırılmasını kritik 
önceliklerden biri olarak görmektedir. Örneğin 
Rakuten, Japonya’da sıfırdan kurmuş olduğu 
şebekeyi tamamen sanal RAN mimarisinde 
hayata geçirmiştir. 4G kurulumlarına bu 
şekilde başlamalarına ek olarak, 5G’de de sanal 
RAN mimarisinde kurulumları sürdürdükleri 
belirtilmektedir. Avrupa’da ise Telefonica ve Vodafone 
hem ORAN hem de vRAN mimarilerini önemsemekte 
ve bu konuda çalışan üretici ve ekipman sağlayıcı 
firmalarla birlikte deneme çalışmaları yürütmektedir. 
Ülkemizde de bu mimarilere yönelik olarak yabancı 
üreticilerle deneme çalışmaları sürdürülmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda daha fazla operatörün bu 
yaklaşımı benimsemesiyle birlikte açık ve sanal RAN 
kurulumlarının yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir.
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Gelecek Nesil Haberleşme Ağı Teknolojilerinin 
Evrimi

Analog telefon ve kısa mesajlaşma gibi ilk kablosuz 
haberleşme yeteneklerinden bu yana, geniş bant ve 
tümüyle IP tabanlı iletişim teknolojilerinde elde edilen 
gelişmeler sayesinde, mobil kablosuz ağlar evrim 
geçirmiştir. İsteyen herkesin görüşmeleri dinleyebildiği 
ve haberleşme güvenliğinin sağlanmadığı birinci 
nesil analog kablosuz haberleşme sistemlerinde, veri 
aktarımı söz konusu değildir ve sadece sesli görüşme 
yapılabilmektedir. İkinci nesil ile hayata geçen sayısal 
GSM teknolojisi ve bu teknolojinin içine GPRS, EDGE 
ve MMS teknolojilerinin girmesiyle, bant genişliği 
artsa da yüksek frekans nedeniyle kısıtlı hücre menzili 
elde edilebilmiştir. 3G ile birlikte akıllı telefonlar 

kullanılmaya başlanmış; EDGE teknolojisi sayesinde 
veri hızı artmış, görüntü transferi de mümkün hale 
gelmiştir. Görüntülü konuşmaya ilave olarak, akıllı 
telefonlar üzerindeki ağ tarayıcıları ve internet tabanlı 
oyun uygulamaları, VoIP uygulamaları kullanılmaya 
başlamıştır. G ile hareketli ve sabit kullanıcıların 
yüksek hızda ve kesintisiz biçimde tamamen IP tabanlı 
haberleşmesi ve veri transferi mümkün olmuştur. Bu 
evrim sayesinde, günümüzde 4G ve 5G gibi yeni nesil 
haberleşme tekniklerine ulaşılmıştır. Enerji verimi, 
hesaplama gücü, veri işleme zekâsı, anten tasarımı ve 
insansız araç koordinasyonu gibi alanlarda kaydedilen 
hızlı gelişmeler sayesinde gerçekleşecek 5G ve ötesi 
haberleşme nesilleri ile daha akıllı ve verimli, çevreye 
duyarlı, otonom haberleşme sistemleri mümkün 
olabilecektir.

6G: YENİ UYGULAMALAR, 
TEKNOLOJİLER, ARAŞTIRMA 
ALANLARI VE ASELSAN VİZYONU
Dr. Alper BEREKETLİ
Ege Orkun GAMGAM
HBT Elektronik Tasarım Direktörlüğü
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5G ile elde edilen kaynak ve enerji verimliliği, 6 GHz 
altı ve milimetre dalga geniş spektrum kullanımı, 
çoklu anten kullanım yeteneği ve düşük gecikme 
performansı; 5G sürümleri (Release) 15, 16 ve 
17 üzerinden geliştirilmektedir. Bu geliştirmeler 
arasında; karasal olmayan (non-terrestrial) ağlar 
için Yeni Radyo (NR: New Radio), tümleşik erişim 
ve omurga (Integrated Access and Backhaul, IAB), 
ağ dilimleme (network slicing), uç bilişim (edge 
computing), araçlar arası yan bağlantı (sidelink) gibi 
kısmen 5G standardına girmiş, kısmen de üzerinde 
halen çalışılan teknolojiler sayılabilir.

6G ile daha yüksek veri hızı, kodlama, modülasyon 
ve yeni anten teknolojilerinin desteğiyle daha yüksek 
spektrum ve enerji verimliliği, daha düşük erişim 
gecikmesi, üç boyutlu ultra yoğun bağlanabilirlik 
ve mobil IAB gibi yeteneklerin kazanılması 
hedeflenmektedir.

6G ile Elde Edilecek Yeni Uygulamalar, 
Teknolojiler ve Araştırma Alanları

6G teknolojilerinin uygulama alanları arasında, 
ASELSAN vizyonu içerisinde öncelikli olarak yer 
alan görev-kritik savunma sistemleri, otonom ve 
robotik sistemlerin haberleşme ağları, tele-tıp veri 
iletimi ve nesnelerin interneti sayılabilir. Bunların 
dışında; sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, 
akıllı şehirler, insan-bilgisayar etkileşimi ve optik 
haberleşme de popüler 6G uygulama alanları 
arasındadır.

6G teknolojilerinin bu alanlardaki uygulamalarının; 
insansız araçlar, sürü zekâsı, yapay zekâ, makine 
öğrenmesi, derin öğrenme, pekiştirmeli öğrenme 
(reinforcement learning), federe öğrenme (federated 
learning), mobil milimetre dalga, THz haberleşme, 
akıllı yüzeyler, çoklu anten teknolojileri ve uzay-hava-
kara-deniz ağları entegrasyonu gibi konulardaki 
gelişmeler sayesinde gerçeğe dönüşmesi 
beklenmektedir. Böylece, uydular, hava araçları, baz 
istasyonları, deniz araçları, kara taşıtları ve mobil 
kullanıcıların bir arada olduğu kablosuz ağlarda ultra 
yoğun bağlanabilirlik sağlanabilecektir. 5G ötesi 
teknolojilerinin destekleyeceği bazı önemli dikey 
uygulama alanları, şekil üzerinde temsili olarak 
gösterilmiştir.

Gelecek nesil haberleşme sistemlerinde pekiştirmeli 
öğrenme teknikleri önemli bir rol oynayacaktır. 
Bu teknikler sayesinde; insansız araç sürülerinin 
koordinasyonu, askeri birliklerin saha ile etkileşimi 
artırılarak durumsal farkındalık sağlanması, görev-
kritik operasyonlarda ambulans veya güvenlik aracı 
gibi ünitelerin konumlandırılması ve eldeki sınırlı 
sayıda aracın hedefe varış süresini minimize edecek 
rotaların belirlenmesi gibi dağıtık otonomi ve robotik 
sistemlerinde güvenilirlik, güvenlik ve verimlilik artışı 
elde edilecektir. ASELSAN olarak askeri haberleşme 
sisteminin gerektirdiği ek kısıtları değerlendirerek 
bu teknikleri çözümlerimizde kullanabilmeyi 
hedeflemekteyiz.

5G+
Dikey  

Uygulama  
Alanları

Ulaşım
Mobil Kullanıcılar
Araçlar Arası Haberleşme
Otoyol Geçişleri

E-Tıp
Uzaktan Acil Müdahale

İnsansız Araçlar
Sürü Zekâsı

SATCOM

Konum Tabanlı Servisler
Uzaktan Kablosuz Erişim

Askeri Haberleşme
Görev-Kritik Operasyonlar
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Pekiştirmeli Öğrenmenin Gelecek Nesil 
Haberleşme Sistemlerindeki Yeri

Gelecek nesil haberleşme sistemleri, her gün 
sayısı hızla artan kullanıcıların ve yeni nesil 
uygulamaların gerektirdiği servis kalitesi ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır. Bu sistemlerde, birçok cihazın 
bir arada bulunduğu yüksek yoğunlukta ve çok 
sayıda ağın oluşması kaçınılmaz olup; bu durum 
yüksek hız ve düşük gecikme gibi yeteneklerin 
sağlanmasını güçleştirmektedir. Kablosuz 
haberleşme ortamının doğasından gelen değişken 
dinamikler ise bu problemi daha da zorlu hale 
getirmektedir. Daha önceden modellenmesi 
mümkün olmayan veya modellense bile karmaşıklık 
düzeyi çok yüksek olabilecek bu tip problemlerde, 
kendi kendine öğrenen yapıların oldukça faydalı 
olacağı öngörülmektedir. Son yıllarda makinelerin 
hesaplama gücündeki önemli artış, yapay zekâya 
dayalı tekniklerin zorlu mühendislik problemlerine 
uygulanabilmesinin kapısını açmıştır. Bu sebeple, 
yüksek karmaşıklık ve değişken dinamiklere sahip 
gelecek nesil haberleşme sistemlerinin yönetiminde 
bu teknikler ön planda olacaktır. Literatürde bu 
alandaki çalışmaların sayısı her geçen gün artmakta 
olup, ASELSAN olarak bu faaliyetler kapsamında 
çalışmalarımız sürmektedir. 

Son yıllarda önemli yapay zekâ tekniklerinden 
biri olan pekiştirmeli öğrenme tekniği, belirli 
bir amaca yönelik “en yüksek faydaya” 
ulaşmak için uygulanacak “aksiyon setini” 
bulmayı hedeflemektedir. Aksiyon alarak 
öğrenmeyi gerçekleştiren özne, “ajan” olarak 
isimlendirilmektedir. Ajan, gerçekleştirdiği aksiyonlar 
doğrultusunda çevreden aldığı ödül ve cezalara 
göre karar alma mekanizmalarını sürekli günceller. 
Böylelikle, çevre ile etkileşimde bulunarak zamanla 
en yüksek faydaya ulaşmak için gerekli politikaya 
ulaşılır. Pekiştirmeli öğrenmenin 5G ve ötesi 
haberleşmede kritik rol alacağı öngörülen bazı 
problemler:
• Yüksek yoğunluklu ve kalabalık ağlarda girişim 

yönetimi ve gönderim gücü kontrolü,
• Uçta hesaplama teknolojisi ile hesaplama yükünün 

dağıtılması,
• Ağ dilimleme yöntemi ile kaynakların yönetimi ve
• Konumlandırma ve yönlendirme
olarak sıralanabilir. Bu problemlerin tamamı 
için belirli kısıtlar altında optimize edilmiş statik 
algoritmalar yerine kendi kendine öğrenen 
pekiştirmeli öğrenme temelli tekniklerin daha iyi bir 
servis kalitesi sunacağı değerlendirilmektedir.

Askeri haberleşme sistemlerinde, sivil 
haberleşmenin aksine ünitelerin tek bir merkez 
(örneğin baz istasyonu) üzerinden haberleşmeleri 
sakıncalıdır. Bu durum, askeri sistemler için mobil 
tasarsız ağ (Mobile Ad Hoc Network – MANET) 
çözümlerinin geliştirilmesini kaçınılmaz hale 
getirmiştir. Askeri sistemlerde haberleşmenin 
sürekliliğini sağlayacak mekanizmaların çoğunlukla 
her ünitede dağıtık ve yerel olarak alınacak kararlarla 
yönetilme gerekliliği, tasarlanacak mekanizmaların 
daha az bilgi ile karar alabilme zorunluluğunu 
doğurmuştur. Bu duruma ek olarak, alınacak yanlış 
kararlar sivil sistemlerin aksine taktik sahada 
ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, pekiştirmeli 
öğrenmeyi askeri çözümlere uygularken sivil 
sistemlere göre daha korumacı yaklaşılması gerekir. 
Bu durumlar göz önüne alınarak pekiştirmeli 
öğrenmenin askeri çözümlerde kullanılabileceğini 
düşündüğümüz bazı haberleşme problemleri 
şunlardır: 
• Haberleşme kaynaklarının değişken trafik 

ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanabilir şekilde 
yönetilmesi,

• Ünitelerde önbelleğe alınacak verilerin yönetimi,
• Ağ yapısını belirleyen sistem ilk kullanım 

parametrelerinin uyarlanarak düzenlenmesi,
• Taktik otonom algılayıcı ağlarda konumlandırma ve 

rota belirleme,
• Harekât sırasında durum kestirimi, tedbir ve karar 

mekanizmalarının optimizasyonu ve 
• Birliklerin ve insansız araç sürülerinin 

koordinasyonu.

Her durumun önceden modellenemediği bu tip 
problemlerde, çevre ile etkileşimde bulunarak kendi 
kendine öğrenen pekiştirmeli öğrenme teknikleri 
gelecek nesil askeri haberleşme çözümlerimizde 
büyük rol oynayacaktır. Taktik sahada alınacak 
kararlara pekiştirmeli öğrenme temelli tekniklerinin 
yardımcı olması sayesinde, kullanıcıların operasyon 
esnasında görev alanına ve tehdit boyutlarına 
ilişkin olarak edineceği durumsal farkındalık düzeyi 
artırılacaktır. 
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ASELSAN 5G ve Ötesi Çalışmaları

ASELSAN’ın 5G ve ötesi çalışmaları kapsamında, 
3GPP toplantılarına katılım sağlayarak, standartları 
ve teknik raporları takip etmekteyiz. Radyo Erişim 
Ağı protokol katmanları üzerinde araştırma 
çalışmalarımız sürmektedir. 5G fiziksel katman 
algoritma ve gerçekleme kütüphanelerini 
oluşturmuş durumdayız. Üst katmanlar için 
çalışmalarımız, üniversite iş birliği ile devam 
etmektedir. 5G ve ötesi araştırmalarımızın 
sonucu çok sayıda patent başvurumuz, akademik 
yayınlarımız ve tez çalışmalarımız mevcuttur. Bu 
araştırma ve gerçekleme süreçlerimizin çıktılarını, 
milli askeri dalga şekli projelerimizde, baz istasyonu 
ve hüzme oluşturma yetenekli anten ve donanım 
geliştirme faaliyetlerimizde ürüne dönüştürmekteyiz. 
Bütün bu çalışmalardaki hedefimiz, 5G ve ötesi 
yeni nesil haberleşme yeteneklerinin ülkemize 
kazandırılmasıdır.

Bahsettiğimiz çalışmalar doğrultusunda, ASELSAN 
olarak öncelikli hedefimiz, 5G ve ötesi haberleşme 
yeteneklerini, tedarik, ithalat ve teknoloji anlamında 
“dışa bağımlı olmayan” ve “sürdürülebilir” şekilde 
ülkemize kazandırmaktır. Kazandıracağımız 
altyapıyı ve teknolojiyi elektronik harp yetenekleriyle 
geliştirmek ve 5G ve ötesi haberleşmesinin 
elektronik istihbarat yönünden riskleri hakkında 
farkındalık yaratmak diğer hedeflerimiz arasındadır.

5G ve ötesi haberleşme teknolojilerinin askeri 
senaryolarda uygulanmasına yönelik NATO çalışma 
gruplarına ASELSAN yetkin bir ekiple katılım 
sağlamaktadır. Yeni nesil askeri haberleşme 
teknolojileri; birlik içerisinde geniş bant 
haberleşmeyi, esnek ve hızlı mobil ağ kurulumunu 
ve kullanıcı yerleşimini, çok düşük gecikmeli 
güvenilir iletişim yeteneğini beraberinde getirecektir. 
Bu yeteneğe ulaşabilmek adına, NATO çalışma 
gruplarında ele alınan konular:
• 5G ve ötesi haberleşmenin NATO bantlarına 

uyarlanabilmesi,
• 5G ve 6G uyumlu terminal gereksinimleri,
• Hüzme oluşturma ve çok kullanıcılı MIMO 

teknikleri,
• 5G radyo erişim ağı protokollerinin askeri 

haberleşmeye uyarlanması, 
• Mobil sidelink ve IAB mesh ağı kullanımı,
• Mevcut altyapı ve askeri araçlar ile entegrasyon; 

gemilere ve diğer deniz araçlarına kurulum,
• Güvenlik, elektromanyetik etkileşimler ve
• Ticari standartlara dayalı sivil-askeri çalışabilirlik
olarak özetlenebilir. Askeri kullanım senaryolarına 
yönelik öncelikli uygulama alanları, “yoğun makine 

tipi bağlanabilirlik” ile “ultra güvenilir ve düşük 
gecikmeli haberleşme” olarak belirlenmiştir. Burada 
“askeri ihtiyaçlara uygun” tasarım planlanması 
büyük önem taşımaktadır. Tüketici odaklı değil, 
askeri güvenlik gereksinimleri dikkate alınmalıdır. 
Savunma sistemleri, dikey gelişim alanı olarak 
değerlendirilmeli; erişim ağ protokolleri, askeri 
mimari ve servis gereklerine göre optimize 
edilmelidir. NATO üyesi ülkelerle ortak çalışma 
yeteneği kazandırılmalıdır.

Askeri senaryolarda saydığımız hedeflerimize 
yönelik yol haritamız kapsamında, sürü İHA 
haberleşmesi de önemli bir yere sahiptir. İnsansız 
araçların 5G ve ötesi haberleşmesine dayalı ağlar 
için, sürü zekâsı yeteneklerini, hareketli taktiksel 
uç bilişim senaryolarına uygun yeni nesil dalga 
şekli tasarımlarımızla birleştirmeyi hedefliyoruz. Bu 
kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı Sürü Zekâsı 
Odak Teknoloji Ağı çalışmalarında yönlendirici rol 
üstlenmiş bulunmaktayız. Edinilecek kazanımları 
ortaya koyan senaryoların sayısını artırmak amacıyla 
tüm paydaşların katıldığı bir senaryo yarışması 
düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan otuzdan fazla 
senaryo arasında, önerdiğimiz “Taktik Sahada Bilgi 
Savaşında Sürü İHA Kullanımı” senaryosu birincilik 
ödülüne layık görülmüştür. OTAĞ kapsamındaki 
katkılarımız sonrası SSB Ar-Ge Daire Başkanlığı 
tarafından “İnsansız Sürü Sistemlerinde Tasarsız 
Haberleşme Ağına Dayalı Durumsal Farkındalık ve 
Muharebe Bulutu Servisleri Geliştirilmesi” başlıklı 
proje çağrısı açılmıştır.

5G teknolojilerine dayalı MANET çözümlerini 
yeni nesil askeri dalga şekli tasarımlarımızda 
kullanabilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik yol 
haritamızda, NATO çalışmalarında kısa vadede ön 
görülen çözümlerin doğru senaryolarda kullanımı yer 
almaktadır. Örneğin, korunaklı ve düşmandan uzak 
senaryolarda, karargâh içerisinde ve çevresinde, 
özel veya halka açık 5G ağı kullanılabilir. Öte 
yandan, elektronik harp ve istihbarat tehdidi olan 
senaryolarda veya sınır ötesi operasyonlarında, 
seçilmiş 5G ve ötesi teknolojilerini kullanan 
“özelleşmiş” askeri çözümlerin geliştirilmesi 
gereklidir. Dalga şekli tasarım birikimimiz ile 
oluşturduğumuz bu vizyonumuz doğrultusunda; 
özgün, yerli ve milli, güvenilir, yüksek performanslı 
dalga şekillerinin tasarımı ile bu hedeflerimizi 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz.
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Amacımız, 5G ve ötesi teknolojilerin esnekliğini anlayıp kullanabilmektir. Şekil üzerinde örnek olarak gösterilen 
farklı gereksinimlere sahip “sürü zekâsı, nesnelerin interneti, uydu haberleşmesi ve mobil IAB” gibi çeşitli 
haberleşme yeteneklerinin birleştirildiği, farklı arazi ve ortam koşullarında güvenilir bağlanabilirlik sağlayan, ağ 
tabanlı ve otonom görev-kritik savunma sistemlerinin ülkemize kazandırılmasını sağlayacağız.

Askeri Bulut

Fiber Backhaul

Baz İstasyonu

Sürü  
Zekâsı

◊ Müttefik/Dost Birlikleri İzleme  
(Blue Force Tracking)

◊ Farklı Arazi ve Ortam Koşullarında 
Bağlanabilirlik

RAN Dalga Şekli
◊ Yönlendirme
◊ Ortama Erişim
◊ Fiziksel Katman

SATCOM Backhaul  
Uzun Menzil Bağlantı

◊ 5G/5G+ Teknolojilerinin Esnekliğini 
Anlayıp Kullanma Yeteneği

◊ Farklı İsterlerin Bir Arada 
Gerçekleştirilmesi

◊ Farklı Haberleşme Teknolojileri  
5G/6G, SATCOM

Mobile Integrated Access  
and Backhaul (IAB)

IoT

SATCOM
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Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 5G İş ve İşletim 
Modelleri Çalıştayı, HBT Sektör Başkanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan, Radar ve 
Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Oğuz Şener, Kurumsal Yönetim 
Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, 
Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Çelik, İş Geliştirme ve Pazarlama Genel 

Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı, Turkcell 
Erişim ve Ağ Operasyonları Direktörü Gülay Yardım, 
Vodafone Ağ Planlama ve Optimizasyon Yöneticisi 
Erhan Eraydın, Türk Telekom Ağ Direktörü Ahmet 
Fethi Ayhan ile iştiraklerimiz Ulak Haberleşme A.Ş., 
BİTES Savunma Havacılık ve Uzay A.Ş. ve AselsanNet 
temsilcileri ve 5G üzerine çalışan yaklaşık yüz 
ASELSAN personelinin katılımı ile yüz yüze 
gerçekleştirildi.

5G İŞ VE İŞLETİM MODELLERİ 
ÇALIŞTAYI

33

Pınar KIRIKKANAT
HBT Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü
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Çalıştay, Genel Müdür Yardımcısı ve HBT Sektör 
Başkanı Bayram Gençcan’ın konuşması ile açıldı. 

Çalıştayda 5G standardı konusunda yapılan 
çalışmalar ve sektörel gelişmeler hakkında bilgi 
paylaşımı yapıldı. ASELSAN’ın 5G ürün portföyünü 
oluşturmaya yönelik ilgili Sektör Başkanlıkları ve 
iştirakleri ile birlikte ortak çalışma/işletim modelleri 
değerlendirildi.

5G teknolojisinin dünyada geldiği nokta ve 
operatörlerin sektörle ilgili değerlendirmeleri, 
ASELSAN Sektör Başkanlıklarının ve iştiraklerinin 
sivil ve askeri alandaki 5G çalışmaları üzerine 
gerçekleştirilen sunumlarda ülkemizde 5G 
teknolojisinin geleceği için yapılanlar ve atılması 
gereken adımlar gündeme getirildi.

Ayrıca dikey sektörlerdeki iş alanları, bulut 
teknolojisi, özel/kampüs ağlar, 5G pazarı ve askeri 
uygulamalar alanında hedeflerin belirlenmesine 
yönelik bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinin 
gerçekleştirildiği paneller düzenlendi. 

Panellerde, 5G teknolojilerinin sadece Mobil 
Haberleşme alanında değil, birçok sektörde güçlü 
etkilerinin olacağı ve yakın geleceğe yön vereceği 
bir kez daha vurgulandı. Çalıştay sonrasında odak 
çalışma ekipleri oluşturulması için aksiyonlar alındı. 

Yerli ve milli ürün geliştirme ilkesini çalıştığı her 
alanda benimseyen ASELSAN’ın; 5G ürün portföyü ve 
sunacağı çözümlerle, temellerini attığı iş birlikleri ile 
çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği, kapanış 
konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Yardımcısı 
ve HBT Sektör Başkanı Bayram Gençcan tarafından 
bir kez daha vurgulandı.
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1915 Çanakkale Köprüsünde 
ASELSAN Sistemleri

Türkiye’nin dev ölçekli ulaşım ve altyapı 
yatırımlarında da ASELSAN’ın yüksek mühendislik 
yeteneklerinin imzası bulunuyor. Çanakkale 
Boğazının geçiş süresini altı dakikaya indirecek olan 
yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen özel otoyol 
projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 
Projesine ait Ücret Toplama Sistemi ASELSAN 
tarafından kuruluyor. 

Proje kapsamında toplam beş istasyon, bir Ana 
Kontrol Merkezi (AKM) ve bir Felaket Kurtarma 
Merkezi (FKM) bulunuyor. Otoyola ait Kavakköy ve 
Gelibolu Güney istasyonlarının geçici kabul işlemleri 
yapılarak teslimatları gerçekleştirildi.

ASELSAN Ücret Toplama Sistemi, işletmecinin; 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile otoyol geçiş 
garanti, gişe operatörleri ile nakit tahsilat, OGS-
HGS bankaları ile otomatik geçiş, maliye ile 
de nakit/kredi kartlı ödeme KDV mutabakat 
gereksinimlerinin tümünü karşılıyor.

ASELSAN Akademi’de 
Dersler Başladı

ASELSAN Akademi’de 2021–2022 Güz Dönemi 
dersleri başladı. Yeni dönemde, program ortağı 
olan Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine 
61 yüksek lisans, 13 doktora öğrencisi olmak 
üzere 74 öğrencinin kaydı yapıldı. 

2021–2022 Güz Dönemi itibarıyla ASELSAN 
Akademi lisansüstü eğitim programına 599’u 
yüksek lisans, 96’sı doktora olmak üzere toplam 
695 ASELSAN personeli kayıtlı bulunuyor. 

Geçtiğimiz üç dönem boyunca pandemi sebebi 
ile derslerin çevrimiçi gerçekleştirildiği ASELSAN 
Akademi’de, 2021-2022 Güz Dönemi itibarıyla yüz 
yüze dersler başlıyor. Bu kapsamda yeni dönemde 
açılan 87 dersin, 33’ü yüz yüze, dördü hibrit olarak 
planlanırken, 50 ders çevrimiçi olarak devam 
ediyor. 

Michigan Üniversitesinden Akademik 
Girişimcilik dersi açılıyor
2021-2022 Güz Dönemi itibarıyla ASELSAN 
Akademi Lisansüstü Eğitim Programı, yurt 
içinde kazandığı başarıyı, uluslararası bir boyuta 
taşıyarak ilk kez yurt dışı bir üniversiteden kredili 
bir dersi ASELSAN Akademi öğrencilerine sunuyor. 
Akademik Girişimcilik adıyla açılan ders, Michigan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jonathan Servoss 
tarafından verilecek. Bununla birlikte ASELSAN 
personelinin çalışma alanlarıyla odaklı olarak ilk 
kez İleri Yazılım Test ve Bakım Teknikleri, Mikroşerit 
Antenler, Network Synthesis and Passive Filter 
Design, Microelectromechanical Sensors ve Modal 
Testing dersleri açılıyor.
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ASELSAN Kalitesi  
Azerbaycan’ın Hizmetinde

Azerbaycan Savunma Bakanı Org. 
Zakir Hasanov, Azerbaycan’a gelen 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün’ü kabul etti.

Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan’ın 
savunma sanayii iş birliği alanında 
olumlu adımlar attığını, dostluk 
ve kardeşlik ortamının iki ülke 
ilişkilerinin tüm istikametlerde 
gelişmesinde önemli rol oynadığını 
söyledi. Hasanov, “Vatan Savaşında 
(2. Karabağ Savaşı) kullandığımız 
ASELSAN ürünleri yüksek 
kalitedeydi” dedi. Görüşmede, 
modern savaş yöntem ve teknikleri 
ile Türkiye ve Azerbaycan’ın 
askeri donanımlarını pekiştirmek 
için hayata geçirdikleri ortak 
projeler ele alındı.
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ASELSAN, minikleri okulsuz bırakmadı

Elazığ-Malatya depreminde okulları hasar gören 
miniklerin yardımına ASELSAN koştu. ASELSAN 
Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma 
Derneği tarafından Malatya’da yaptırılan ASELSAN 
Anaokulu hizmete açıldı. 

24 Ocak 2020’de meydana gelen merkez üssü 
Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,5 büyüklüğündeki 
depremde ağır hasar gören Malatya Doğanşehir ilçesi 
Kurucaova Mahallesi Anaokulu, ASELSAN’ın sosyal 
sorumluluk platformu ASİL tarafından yeniden inşa 
edildi. 

Yardımseverlerin ASİL’e yaptığı bağışlarla tekrar 
hayat buldu 
Okulun yeniden inşası için Malatya Valiliği, Malatya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASELSAN Sosyal İnovasyon 
Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği arasında 
protokol imzalanmıştı. ASELSAN Anaokulunun açılış 
töreni Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya 

Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili 
Bülent Tüfenkci ile ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Açılış töreninde konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, 
“ASELSAN’ın büyük yürekli çalışanları Malatya’da 
böyle bir ihtiyacın olduğunu gördüler ve harekete 
geçtiler. Eğitim bir milletin geleceği için önem 
verilmesi gereken en önemli meselelerden birisi. 
Okul öncesinden başlayacak bu yavrularımız 
gelecekte ülkelerine hizmet edecekler” dedi. 

Aklı ve yüreği güzel ASELSAN 
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Güçlü 
Türkiye’nin güçlü, yerli ve milli firması olan ASELSAN’a 
ve tüm çalışanlarına hayata, çocuklarımıza ve 
ülkemize kattıkları değerler için teşekkür ediyoruz. 
Geleceğimizin teminatı olan çocuklara yapılan her 
türlü yatırım, en büyük takdiri hak ediyor” dedi.
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Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS Siparişi

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarında 
BAYKAR ile ASELSAN arasında CATS Elektro-Optik 
Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi imza töreni 
gerçekleştirildi. BAYKAR Genel Müdürü Haluk 
Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, İHA’ların 
en önemli ve kritik faydalı yük bileşenleri arasında 
kamera modülünün yer aldığını söyledi. 

SİHA’ların başarısı sonrasında daha önce Kanada’dan 
tedarik edilen sistemler için ambargoyla karşı 
karşıya kaldıklarını ifade eden Bayraktar, “Bir ay 
gibi sürede ASELSAN kameralarının entegrasyonu 
yapıldı ve bu kameralar hem ülkemize teslim edildi 
hem de beş ülkeye ihraç edildi. Bazen kötü gibi 
gördüğümüz şeylerde ülkemiz lehine iyi sonuçlar 
çıkıyor. İnşallah durmadan ilerleyerek, bu sistemleri 
daha da geliştirerek, olgunlaştırarak dünyanın en 
iyi teknolojilerini ortaya koyacağız. Bu tür ürünler 
sadece SİHA ile değil, kendi başına da ihraç edilebilir 
hale gelecek” dedi. 

Ciddi çalışmalar yapıldı 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de Savunma Sanayii 
Başkanlığı tarafından başlatılan projeyle ASELSAN 
tarafından geliştirilen CATS’in yoğun bir çalışmayla 
geliştirildiğini anlattı. Bunların platformda, sahada 
denenmesi, yetkinliğini ispatlaması gerektiğini 
dile getiren Görgün, şunları söyledi: “Özel bir 
teşekkürü Haluk Bey, Selçuk Bey ve BAYKAR 
ailesi hak ediyor. Gelinen noktada ASELSAN’ın 
geliştirdiği kameraya güvenerek sahada kullanılabilir 
hale gelmesini sağladılar. Ciddi çalışmalar 
yapıldı. Bunun gelişmesinde Savunma Sanayii 
Başkanlığımızın destekleri var, ilgili dairede görev 
yapan arkadaşlarımızın, kahraman Türk subaylarının 
katkıları var. Hep beraber güçlerimizi, enerjimizi 
ülkemizin ihtiyacı olan bir alanda birleştirdik ve 
böyle bir ürün çıktı. Bize verilmeyen bir ürünü, başka 
ülkelere ihraç etmeye başladık. Gerçekten bir başarı 
öyküsü. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun.”
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Hava savunma için yeni teslimat

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN 
arasında 2017 yılında imzalanan seri üretim 
sözleşmesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için seri üretimi 
devam eden Ateş İdare Cihazı (AİC) ve Modernize 
Çekili Top (MÇT) sistemlerinin teslimatları hız 
kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda çok sayıda AİC ve MÇT sisteminin 
kabul testleri 2021 yılında gerçekleştirilerek 
tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan 
kabul heyetinin katılımıyla yürütülen testlerin 
tamamlanmasının ardından sistemler kullanıcı 
birliklerine teslim edildi. AİC ve MÇT sistemleri, kabul 
testleri süresince atışlı ve atışsız saha ve fabrika 
kabul testleri ile yeteneklerini tekrar kanıtladılar.

AİC sisteminin kullanıcı eğitimlerinin en verimli 
şekilde yapılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş 

olan eğitim simülatörünün de Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına teslimatı 2021 yılı içerisinde 
gerçekleştirildi.

AİC Takımı, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin 
hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi 
amacıyla en güncel teknolojiye dayalı bir alçak 
irtifa hava savunma çözümü sağlıyor. AİC sistemi 
aynı anda üç adede kadar MÇT’nin yanı sıra bir 
HİSAR-A Füze Fırlatma Sisteminin (FFS) kontrolünü 
üstlenebiliyor. Tipik AİC takımı, bir Ateş İdare Cihazı 
(AİC), iki 35mm Modernize Çekili Top ve bir Alçak 
İrtifa Hava Savunma Füze Fırlatma Sisteminden 
(HİSAR-A FFS) oluşuyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2021 yılında 
kullanıma alınan HİSAR-A Füze Fırlatma Sistemleri 
(FFS) de ülkemizin hava savunmasının en etkili 
şekilde sağlanması amacıyla AİC Takımı bünyesinde 
başarıyla görev yapıyor.
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İstanbul’da sayısal haberleşme şebekesinin kabulü tamamlandı

HBT Sektör Başkanlığı AQAP 
2110, AQAP 2210 ve AQAP 
2310 Belgelendirme Tetkiki’ni 
başarıyla tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı tarafından 
başlatılan ve ASELSAN tarafından 
yürütülen Sayısal Haberleşme 
Şebekesi (SHŞ) Projesi kapsamında 
Ankara ve İstanbul İl Emniyet 
Müdürlükleri tarafından kullanımı 
planlanan Milli Kriptolu Sayısal 
Telsiz Sisteminin ikinci ili İstanbul’a 
ait kabul, Eylül ayında tamamlandı.

2021 yılı Mart ayından beri Emniyet 
Teşkilatı tarafından aktif olarak 
kullanılan İstanbul Sayısal Telsiz 
Sistemi çok sayıda baz istasyonu 
ile polis sorumluluk sahasında en 
az yüzde 95 el telsizi kapsamasına 
sahip olup İstanbul’un hemen her 
sokağında güvenli haberleşme 
imkânı sağlıyor. 

ASELSAN tarafından bugüne kadar 
teslim edilen en yüksek sayıda 
telsiz kullanıcısına sahip olan 
İstanbul Sayısal Telsiz Sistemi, her 
anlamda ülkemizin en büyük telsiz 

sistemidir. Gerek kullanıcı sayısı 
gerek kapsama alanı olarak aynı 
zamanda dünyanın da sayılı büyük 
telsiz sistemlerinden birisi olma 
özelliğine sahiptir. 

Dar bant sistemlere ait tüm 
uygulamaların (kısa mesaj servisi, 
konsol, personel/araç konum 
takip, merkezi veri tabanından 
uzak sorgulama, mesajlaşma) 

kullanıldığı sistemin başarısında; 
ihale makamı olarak Savunma 
Sanayii Başkanlığı, kullanıcı olarak 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
yüklenici olarak ASELSAN’ın yoğun 
çalışmaları önemli rol oynadı. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 
telsiz sistemlerine ait dijitalleşme 
sürecinde Ankara ve İstanbul 
Sayısal Telsiz Sistemleri ile 24 il 
sistemine ulaştı.

HBT Sektör Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi AQAP-
2110 (Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite 
Güvence Gerekleri) yeniden belgelendirme tetkiki, 
13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Milli Savunma 
Bakanlığı tetkikçileri tarafından gerçekleştirildi.

Bu tetkik ile birlikte Yazılım faaliyetleri için AQAP-2210 
(AQAP-2110’a NATO Yazılım Kalite Güvence Gerekleri 
İlavesi) ile Havacılık, Savunma ve Uzay faaliyetleri için 
AQAP-2310 (Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri 
İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri) 
standartları kapsamında HBT Sektör Başkanlığı Kalite 
Yönetim Sistemi ilk defa belgelendirilmiş oldu.

Kapanış toplantısında, MSB Tetkik Heyeti tarafından 
önceki belgelendirme tetkikinden bu yana HBT Sektör 
Başkanlığı Kalite Yönetim Sisteminin tanımlama, 
uygulama, etkinlik ve kurumsallaşma açısından 
önemli gelişim gösterdiği vurgulandı.
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SAHA EXPO’ya yoğun ilgi

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve 
Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen 
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi 
Fuarı, fiziksel olarak 10-13 Kasım tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını 
açarken sanal olarak da 15 Kasım 2021- 15 Şubat 
2022 tarihleri arasında ziyarete açık kalacak.

ASELSAN, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen 
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi 
Fuarı alanında ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda, 
Türkiye’nin savunma, havacılık, denizcilik ve 
uzay endüstrisinde yerli üretim potansiyeli 
sergilenirken, milli teknoloji hamlesine önemli 
katkılar sağlayacak iş birlikleri gerçekleştirildi.

25 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı 
fuarda parça, bileşen, alt sistem ve sistem 
üreten yüzlerce KOBİ, dünya çapındaki platform 
üreticileriyle buluştu. Fuar, KOBİ’lerle yerli ve 
yabancı platform üreticileri ve delegasyonlarını 
bir araya getirdi. 

SAHA EXPO’da önceki organizasyonlardan farklı 
olarak, sadece millileştirilmiş ürünler ile değil 
bu ürünlerin kullanıldığı sistemler üzerinden de 
bilgilendirmeler yapıldı. Dört gün süren fuarda, 
ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcılığı 20’si yabancı olmak üzere 255 farklı 
firma ile toplam 392 görüşme gerçekleştirdi. 

252’si ASELSAN standında, 140’ı ise firmaların stantları 
ziyaret edilerek gerçekleştirilen görüşmelerin gündemini 
millileştirme, yeni kaynak oluşturma, açık siparişler ve yeni 
iş birlikleri oluşturdu.

25 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı 
Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen fuara, 
Avrupa, ABD, Afrika, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Malezya, 
Endonezya, Bangladeş, Hindistan gibi bölge ve ülkelerden 
ziyaretçi ve alım heyetleri katıldı. Savunma, deniz, 
havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojilerin 
sergilendiği fuar, katılımcılarını uluslararası üreticiler ve 
küresel ölçekteki ürün ve hizmet tedarikçileriyle bir araya 
getirdi. Bu yıl 25 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı 
fuarda parça, bileşen, alt sistem ve sistem üreten 
yüzlerce KOBİ, dünya çapındaki platform üreticileriyle 
buluştu. KOBİ’lerle yerli ve yabancı platform üreticileri ve 
delegasyonları bir araya getiren fuarda 10 binin üzerinde 
B2B/B2G iş görüşmesi yapıldı. 

XperExpo ile sanal fuar deneyimi 
SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN iştiraki BİTES’in 
geliştirdiği sanal fuar uygulaması XperExpo ile katılımcılar; 
sanal fuarda stantları gezerek, ürünleri ve katalogları 
inceleyerek, oyun değiştiren teknolojilere dokunma fırsatı 
yakalıyor. Ürün ve firma videolarının izlenebildiği sanal 
fuarda, katılımcılar firma yetkilileriyle çevrim içi sohbet 
edebiliyor ve kartvizitlerini paylaşabiliyor.
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Sınır güvenliği ASELSAN  
kameralarına emanet

Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin 
Artırılmasına Yönelik Tedarik Sözleşmesi kapsamında 
ASELSAN tarafından temin edilen 100 Dragoneye 
Elektro-Optik Sensör Sistemi törenle teslim edildi. 
Sistemler, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin 
ve Şırnak illerinde bulunan hudut birliklerince 
kullanılacak.

Türkiye’nin güneydoğu sınırında düzensiz göçmen 
hareketlerinin önlenmesi amacıyla ASELSAN’dan 
temin edilen 100 Dragoneye Elektro- Optik Sensör 
Sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına 
sunuldu. Avrupa Birliği katkısıyla yürütülen 
Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin 
Artırılmasına Yönelik Tedarik Sözleşmesi 
kapsamındaki teslimatlar için şirketin Akyurt 
yerleşkesindeki tören düzenlendi. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, 
telsiz sistemleri üretmek üzere kurulan ASELSAN’ın, 
46 yılda gelişmiş elektronik ürünlerle 73 ülkeye 
ihracat yapabilen bir teknoloji üssü haline geldiğini 
söyledi. Şirketin kurulduğu günden beri zor 
problemlere yerli ve milli çözümler ürettiğine işaret 
eden Görgün, bunların Türkiye’nin yanı sıra dost ve 
müttefik ülkelerin kullanımına sunulduğunu belirtti. 

Dragoneye sisteminin ASELSAN’ın geniş elektro-optik 
ürün yelpazesinde yer alan ürünlerden biri olduğuna 
değinen Görgün, bu kapsamda çok farklı koşullarda 
ve platformlarda görev yapan bir dizi çözümü 
kullanıcılara sunduklarını ifade etti. Bugüne kadar 
yurt içi ve yurt dışında 700’ün üzerinde Dragoneye 
sistemi teslimatı yaptıklarını bildiren Görgün, törende 
teslimatı yapılan ürünlerin ise sınır birliklerindeki Kara 
Kuvvetleri unsurlarınca kullanılacağını kaydetti.

Toplam 284 kamera teslim edilecek 
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros 
Murat Köse, projenin, Avrupa Komisyonu ile imzalanan 
2016 yılı finansman anlaşması kapsamında 
desteklendiğini söyledi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının faydalanıcısı 
olduğu projede yaklaşık 28 milyon avroya karşılık 
gelen sözleşme imzalandığı bilgisini veren Köse, bu 
kapsamda 284 termal kameranın Suriye sınırında 
bulunan hudut birliklerine teslim edileceğini belirtti. 

Köse, 2019 yılında imzalanan ve ASELSAN ile 
yürütülen yaklaşık 109 milyon avro bütçeli bir diğer 
projede ise sınır gözetleme kulelerinin tedarik 
ve inşa faaliyetlerinin doğu ve batı sınırlarında 
352 noktada sürdüğünü ve çalışmaların büyük 
oranda tamamlandığını bildirdi. Köse, bu projelerin 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecine 
önemli katkılar yaptığını dile getirdi. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Nikolaus Meyer-Landrut da Suriyelileri kabul 
etmesi dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti. 
Suriyeli sığınmacıları kabul eden ülkelere 
destekte bulunduklarını anlatan Meyer-Landrut, 
sürecin “yasal-düzenli göçmenlik” çerçevesinde 
yürütüldüğü sürece sorun yaşanmayacağını 
belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 
Türkiye’nin istikrarsızlıklar nedeniyle ortaya 
çıkan göçle ilgili konularda insanlığın yüklediği 
sorumlulukla hareket ettiğini vurguladı. Sınırların 
korunmasına yönelik fiziki ve teknolojik sistemlerle 
hudut birliklerinin desteklendiğini anlatan Ersoy, 
“İç güvenlik birimlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz 
bu anlamda bilgi, birikim, teknoloji, kabiliyet ve 
tecrübelerle ellerinden gelen her türlü gayreti 
gösteriyor” ifadelerini kullandı. 

ASELSAN’ın “keskin gözü”
İçişleri Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
yararlanıcısı olduğu proje kapsamında, açılan 
uluslararası ihaleyi kazanan ASELSAN ile Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 
arasında 12 Ekim 2020’de Güneydoğu Sınırında 
Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılmasına 
Yönelik Tedarik Sözleşmesi imzalandı. 

Sözleşme bütçesinin yüzde 85’i Avrupa Birliği, 
kalan yüzde 15’i de ulusal bütçeden finanse edildi. 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunu yürüttüğü sözleşme kapsamında 
çok sayıda Dragoneye Elektro-Optik Sensör 
Sistemi teslim edilecek. Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı sistemlerin nihai kullanıcısı olacak. 
Tedarik edilen sistemler; Hatay, Gaziantep, Kilis, 
Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde bulunan hudut 
birliklerince kullanılacak. 
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Dragoneye Elektro-Optik Sensör 
Sistemi; gece-gündüz ve olumsuz hava 
koşullarında keşif ve gözetleme imkânı 
sunuyor, askeri koşullara dayanıklı, 
modern ve tümleşik yapıda tasarlanmış 
bir elektro-optik sensör sistem olarak 
görev yapıyor. 

Sistem, yüksek kabiliyetli sensörler 
ve görüntü işleme algoritmaları ihtiva 
eden termal ve renkli gündüz görüş 
kamerası sayesinde, keşif ve gözetleme 
görevlerinde hedeflerin uzak mesafeden 
tespitine olanak sağlıyor. Ayrıca sistem 
içerisinde tümleşik olarak yer alan lazer 
mesafe ölçer, lazer hedef noktalayıcı, GPS 
ve sayısal manyetik pusula sayesinde 
tespit edilen hedeflerin koordinat bilgileri 
kullanıcıya yüksek doğrulukta sunuluyor. 
Sistem, dokunmatik ekranlı bilgisayar 
ve çok fonksiyonlu yönetme kolundan 
oluşan operatör kumanda birimi ve 
motorize yönlendirme birimi sayesinde 
uzak mesafelerden hareketli hedef tespiti 
yapabiliyor, sesli uyarı verebiliyor ve 
istenildiğinde hedef takibi yapabiliyor.
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Yeşil dünya elçisi ASELSAN

Savunma ve teknolojinin lider şirketi ASELSAN, 
topluma ve çevreye sunduğu değer ve katkılarla 
dünya arenasında ödülleri toplamaya devam ediyor. 

ASELSAN, yıllardır sürdürdüğü İklim Lideri unvanına 
bir yenisini daha ekleyerek Yeşil Dünya Elçisi oldu. 
ASELSAN, atık yönetimi çalışmaları ile İngiltere’de 
gerçekleştirilen, tüm dünyada çevre otoriteleri 
tarafından en prestijli yarışmalar arasında gösterilen 
Uluslararası Green Apple Çevre Ödüllerinde gümüş 
ödül aldı. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, sürdürülebilir yaşam 
sorumluluğunun bilinci ile çevreyi korumayı öncelikli 
görev kabul ederek çalışmalarını sürdürdüklerini 
söyledi. ASELSAN’da çevreyi gelecek nesillere 
aktarılacak bir emanet olarak gördüklerini belirten 
Prof. Dr. Görgün, sözlerine şöyle devam etti: 
“Günümüz modern yaşam koşulları ve tüketim 
süreçleri dikkate alındığında günlük hayatta oluşan 
atıklara yönelik tedbir alınması bireyler ve kurumlar 
için kaçınılmaz bir sorumluluk haline geldi. ASELSAN 
bünyesindeki atıkların yönetimini kapsayan, etkin 
ve geniş çaplı bir atık yönetimi sistemi uzun yıllardır 
ilgili mevzuata uygun olarak başarıyla yürütülüyor. 

Bireysel atıkların yönetimini de kapsayacak 
şekilde ASELSAN’ımız atık yönetim sistemini 
geliştirdi ve 2019 yılı itibarıyla Sıfır Atık 
Yönetim Sistemini oluşturdu. Bu sistem ile atık 
yönetimimiz daha da güçlendi.”

“Çevre ve Topluma Katkı Konusunda Milli 
Gücümüz” 
Prof. Dr. Görgün, “Döngüsel ekonominin 
kurum çalışmalarına bir yansıması olan atık 
yönetiminde, ASELSAN ailesinin her bir üyesi 
katkı sağlıyor. 2020 yılında yapılan çalışmalar 
kapsamında çöpe giden atık miktarı yüzde 45 
oranında azaltılarak çevresel riskler minimize 
edildi. Sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik 
samimi ve gerçekçi projelerimiz, global arenada 
prestijli ödüllerle takdir edilmeye devam ediyor. 
Savunma ve teknoloji lideri ASELSAN, kazandığı 
Yeşil Dünya Elçisi unvanıyla çevre ve topluma 
katkı konusunda da milli gücümüz olmayı 
sürdürecek” dedi.

Metal, Elektronik ve Kimyasal Atıklar da 
Ayrıştırıldı 
ASELSAN yerleşkelerindeki yemekhanelerine 
atık ayrıştırma istasyonları konularak plastik 
atıklar, yemek artıkları ile diğer atıklar 
ayrıştırılmaya başlandı. Ofislerden toplanan 
çöp kutuları yerine kâğıt, plastik, metal, 
cam, biyobozunur, diğer ve pil atık kutularını 
içeren istasyonlar ortak kullanım alanlarına 
yerleştirildi. Ofis ve çalışma alanlarındaki atık 
ayrıştırma istasyonlarının yanı sıra elektronik 
atıklar, bitkisel yağ atıkları için atık kutuları ile 
giysi ve oyuncak toplama kutuları da yerleşke 
giriş ve otopark alanlarına konuldu. Yerleştirilen 
oyuncak ve giysi toplama kutularına gelen 
malzemeler sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında Türk Kızılay’a teslim ediliyor. 

Doğal kaynak tüketimini azaltmak amacıyla 
çalışma alanlarındaki kâğıt bardak kullanımına 
son verilerek kâğıt bardakların yerine 
kullanılmak üzere tüm çalışanlara cam bardak 
ve porselen kupa verildi. Atık Ayrıştırma 
İstasyonları ile toplanan biyobozunur atıklar 
ve yemek yapımı sırasında çıkan sebze 
atıklarından kompost gübre elde etmek 
amacıyla kompost makinesi alındı. Ayrıca uygun 
yemek artıkları için hayvan barınakları ile de 
anlaşma yapıldı.
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