
Yıl 2 - Sayı 13 - MAYIS 2020

GÜÇ
KAYNAĞINDA 

GÜÇLÜ BİR LİDER 



www.megasan.com01

İÇİNDEKİLER

İMTİYAZ SAHİBİ 
Hasan Ali CESUR

GENEL MÜDÜR
Mahmut Berat CESUR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Levent DALGIÇ

GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ
Mustafa ÖZEN

EDİTÖR - REDAKSİYON
Dilara BULUT 

YAYIN KURULU
Zehra KOÇDAŞ
Kenan BEZCİ
Emre Mert ASYALIOĞLU
Cavit SAVAŞ
Erkut BENLİ
Levent DALGIÇ 

Perpa Ticaret Merkezi A 
Blok | Kat:11 No:1409 | 
34384 Şişli / İSTANBUL
T: (+90) 212 293 5900
F: (+90) 212 293 5903
www.megasan.com
bilgi@megasan.com

Circuit, Megasan A.Ş. tarafından 
hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli 
olarak ayda bir yayınlanır. Yayınlanan 
yazı, haber ve fotoğrafları tamamen 
veya kısmen dahi olsa izinsiz 
kullanılamaz, çoğaltılamaz. Yayınlanan 
köşe yazılarındaki fikir ve görüşler, 
röportajlar ve ilanların sorumluluğu 
hukuken sahiplerine aittir. Megasan 
Bülten basın ve meslek ilkelerine 
uymayı kabul ve taahhüt eder.

YIL: 2020  • SAYI: 13

•  Cavit SAVAŞ •  Kenan BEZCİ
GÜÇ KAYNAĞINDA GÜÇLÜ 
BİR LİDER MORNSUN
n Çin’in Guangzhou kentinde kurulan 
MORNSUN, yüksek teknoloji ile alanında  
dünya lideri bir güç kaynağı üreticisidir.

SAYFA 02

• Levent DALGIÇ
GÜÇ KONTROL SİSTEMLERİNDE IOT 
KULLANIMI VE SEKTÖRE KATKILARI
n Nesnelerin İnterneti kavramı yani 
IoT (Internet of Things) teknolojisi akıllı 
cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, 
haberleşmesidir. Günümüzde nesnelerin 
interneti küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere 
kadar uzanmaktadır. Burada oluşan veriler 
big data yani büyük veri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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• Zehra KOÇDAŞ
KORONA SALGINI SONRASI 
ŞİRKETLERİN ALDIĞI ÖNLEMLER 
n  İşletmeler çalışma sistemlerini yeniden 
revize ederek Covid-19 virüsünün olası 
etkilerini azaltmak için kolektif ve koordineli 
bir yaklaşım geliştirdiler ve içinde bulunulan 
olumsuz koşullara mecburi bir uyum 
sürecine girdiler.

SAYFA 08

• Erkut BENLİ
GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ 
KARBON NANOTÜPLER 
Elektronik cihazlarda uzun yıllardır 
kullanılan ve yavaş yavaş sınırlarına 
ulaşmaya başlayan silikonun yerine artık 
yeni bir alternatif geliştirildi. Bu alternatif 
karbon nanotüplerdir. 
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• Emre Mert ASYALIOĞLU
5651 SAYILI YASA NEDİR? 
YAPTIRIMLARI NELERDİR? 
5651 sayılı kanun, İnternet ortamında 
yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu 
yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele 
edilmesi hakkındaki kanundur. Birimlerinin 
yükümlülük ve sorumluluklarının yanı sıra, 
İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla bu 
birimler üzerinden mücadele etmektir.
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İŞ BİRLİĞİ

Güç Kaynağında Güçlü 
Bir Lider MORNSUN
S 1998 yılında 

Guangzhou’da kurulan 
MORNSUN kullandığı 

yüksek teknoloji ile alanında 
lider bir güç kaynağı üreticisidir. 
Öncü olma ruhunu koruyan 
Mornsun manyetik izolasyon, 
ürün araştırma ve uygulama 
konusunda uzmanlaşmıştır. 
Ürün grupları arasında bulunan 

AC/DC dönüştürücü, DC/DC 
dönüştürücü, adaptör, izolasyon 
verici, IGBT sürücü, led sürücü 
vb. birçok ürünü çağının en 
kaliteli teknolojisiyle üreten 
ve ürünleriyle UL standartları, 
CE belgesi, CSA, CB ve DoE 
Level VI sertifikalarını almayı 
başarabilen nadir firmalardan 
birisidir. 

Çin’in Guangzhou 
kentinde kurulan 

MORNSUN, yüksek 
teknoloji ile alanında  

dünya lideri bir güç 
kaynağı üreticisidir.

• Cavit SAVAŞ
• Kenan BEZCİ



www.megasan.com03

İŞ BİRLİĞİ

Mornsun; entegre devre, 
yenilikçi trafo yapısı, 
montaj sistemi ve görünüm 
tasarımlarında kendine 
ait bağımsız fikri mülkiyet 
haklarına sahiptir. Geçirdiği 
22 yıl içerisinde 900’den 
fazla patente imza atarak 

kendi rekorunu egale etmeyi 
başarmıştır.  
Mornsun birçok üretim 
hatları için aldığı UL, CE, 
EN60601-1 sertifikaları ve 
çoklu yönetim sistemleri 
olan ISO9001, TS16949, 
ISO14001, OHSMS18001 

sertifikaları, 360 derece 
servis ağları ve güvenilir 
üretim süreci ile GE, 
SIEMENS, Honeywell ve 
Emerson gibi sektöründe 
öncü firmaların ana 
tedarikçileri arasında yer 
almaktadır.

Güvene dayalı hizmet 
prensibinin rehberliğinde 
Mornsun, Amerika ve 
Almanya’da iştirakler kurarak 
40’tan fazla ülkede dağıtım 
ağını genişletmiştir. Almanya, 
Kuzey Amerika, Hindistan, 
Japonya ve diğer ülkelerde 
yerel anlamda en iyi hizmeti 
sunmak için önemli adımlar 
atarak uluslararası bir şirket 

haline gelmiştir. Megasan’ın 
uzun yıllara dayalı tecrübesi, 
bölgesel satış ağı, yüksek 
kapasitede depolama 
olanağı sayesinde Türkiye’de 
Megasan ile 3 yıldır güçlü bir 
iş birliği içerisindedir.  
Mornsun kendisiyle aynı 
ürün gamlarına sahip AC-
DC dönüştürücü, DC-DC 
dönüştürücü vb. üretimi yapan 

birçok rakibi ile sektördeki 
rekabetini başarıyla 
sürdürmektedir. Ancak 
Mornsun kendi geliştirdiği güç 
kaynağı kontrol IC’si, sahip 
olduğu yenilikçi projeleri, 
profesyonel mühendisleri 
ve güçlü üretim kapasitesi 
sayesinde rakiplerinden 
sıyrılarak hep bir adım önde 
olmayı başarmıştır.  

Üretim Kapasitesi: 80KK/yıl (max.) 20’yi aşkın SMT dizgi hattı
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Mornsun’un ürün gruplarını 
genel başlıklar altında 
sıralayacak olursak; kapalı 
ve açık tip AC/DC & DC/
DC dönüştürücüler, alıcı-
verici modüller, IC, IGBT 
led driver ve adaptörler 
bulunmaktadır. Sahip 
olduğu bu ürünlerle 
endüstriyel kontrol, raylı 
sistemler, yenilenebilir 
enerji, IoT güç şebeke, 
otomotiv, medikal ve iletişim 
sektörlerine yönelik akıllı 
çözümler sunmaktadırlar. 
Ürünlerindeki düşük güç 
tüketimi, yüksek verimi, 
çoklu koruma avantajı, 
paket çeşitliliği ve 
güvenilirliği ile Mornsun 
neden siz değerli 
kullanıcılarımızın da ana 
tedarikçisi olmasın?

www.megasan.com
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SEKTÖRDEN

Güç Kontrol Sistemlerinde IoT 
Kullanımı ve Sektöre Katkıları

Nesnelerin İnterneti kavramı yani IoT (Internet of Things) teknolojisi akıllı 
cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, haberleşmesidir. Günümüzde nesnelerin 

interneti küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar uzanmaktadır. Burada 
oluşan veriler big data yani büyük veri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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SEKTÖRDEN

Günümüzde Nesnelerin 
İnterneti (IoT) 
sayesinde her türlü 

cihazın birbirleri ile bağlantı 
yapmasının bize daha hızlı ve 
daha iyi kararlar vermek için 
sağladığı faydalar konusunda 
birçok çalışma yapılıyor. 
Bu durum, güç kontrol 
endüstrisindeki insanları 
şaşırtmış olmalı çünkü diğer 
dikey endüstrilerin çok azı, 
ayrıntılı müşteri verilerini, her 
müşterinin evinde bir sayacı 
bulunan elektrik şirketlerinden 
daha uzun süredir topluyorlardı.
Ancak artık elektrik dağıtım 
ve güç kontrol şirketlerinin 
erişim sahibi olduğu verilerin 
miktarı katlanarak artıyor. 
Artık ellerinde üretim ve iletim 
sistemleri hakkında ayrıntılı 
veriler sunan bir akıllı şebeke 
teknolojileri mevcut.  Akıllı 
termostatlar, prizler, yeni nesil 

sayaçlar ve benzeri cihazlar, 
ayrıntılı kullanım verileri 
sunuyor. Ayrıntılı hava durumu 
verileri de kilit bir rol oynuyor.
Günümüzde güç kontrol 
şirketleri için bu verilerin 
hepsini anlamaya çalışmak 
ve müşterilerle daha 
verimli programlar ve 
iletişimler sağlayabilmek 
için verileri doğru analizler 
ile sonuçlandırmanın önemi 
büyük. 
Örneğin akıllı bir sayaç, bir 
elektrik dağıtım şirketine belirli 
bir mülk sahibinin günün belirli 
zamanlarında ya da haftanın 
belirli günlerinde çok enerji 
tükettiğini raporlayacaktır. 
Şimdi bu denkleme akıllı 
termostatları eklersek, artık 
elektrik dağıtım şirketi, HVAC 
sisteminin belirli bir ev sahibi 
veya bir grup kullanıcı için 
hangi ölçüde maksimum enerji 
kullanımı sağladığını kolayca 
belirleyebilir. Uygun talep 
yanıtı (DR) ya da kullanım 

süresi (TOU) programlarının 
kullanılmasıyla, elektrik dağıtım 
şirketi, bu kullanıcıları yüksek 
tüketim dönemlerinde enerji 
kullanımını azaltmaya teşvik 
etmek için adımlar atabilir. Bu 
sisteme bir de hava durumu 
verilerini eklersek, artık elektrik 
dağıtım şirketleri, DR veya TOU 
programlarına en çok ne zaman 
ihtiyaç duyacaklarını tahmin 
edebilir ve oyunun başında 
hedef müşterilerle iletişime 
geçerek onları oyuna dâhil 
edebilir.
Görüldüğü gibi, bu tür bir 
sistemde yer alan veri miktarı, 
basit bir sayaçla elde edilen 
verilerin çok ötesine geçiyor. 
Daha da önemlisi, bu veriler 
dinamik ve sürekli değişiyor. 
Yalnızca gelişmiş bir analitik 
sistem, bu miktarda ve 
sürekli değişen verilere ayak 
uydurabilecektir. Bu nedenle 
IoT teknolojisinin sisteme 
sağladığı fayda gözle görülür 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

• Levent DALGIÇ
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Güç kontrol hizmetleri 
sağlayan şirketler, 
müşterileriyle ilgilenmek ve 
onlara değerli bulacakları türde 
hizmetler sunmak istiyorsa, bu 
tür analitik sistemlere yatırım 
yapmaktan kaçınmamalıdırlar. 
Bir zamanlar sadece elektrik 
şirketleri, her müşterinin 
evinde veri toplayan bir 
cihaza sahip olan ender 
oyunculardan biriydi; şimdiyse 
bunu her sektörden şirket 
yapıyor. İster Apple TV’niz, 
ister Xbox konsolunuz ya da 
akıllı telefonlardaki ve diğer 
cihazlardaki uygulamalarınız 
olsun, her tür şirket, müşterileri 
hakkında giderek daha fazla 
bilgi topluyor.
Güç kontrol şirketleri 
IoT’un trend haline geldiği 
günümüzde diğer rakiplerin ve 
sektörlerin arkasında kalmayı 
göze alamaz. Müşteriler 
onlardan zamana ayak 
uydurmalarını bekleyecektir. 
Örneğin elektrikli araba satın 
alan bir müşteri, bu konuda 
çok fazla ya da mümkünse hiç 
düşünmek zorunda kalmadan, 
güç kontrolü sağlayan şirketin 
bu arabayı şarj etmek için 
en iyi zamanı belirleme 
durumunun kolaylaştırmasını 
bekleyecektir. Ve müşteriler, 
yenilenebilir enerjiye ve enerji 
kullanımını azaltma ihtiyacına 
ne kadar uyum sağlarsa, 
kendilerine yardımcı olabilecek 
araçlar ve programlar için 
elektrik şirketlerinden o kadar 
fazla yardım bekleyecektir. 
Veri toplamak için akıllı 
sayaçlar ve IoT altyapısını 
kullanmak, iyi bir ilk adımdır. 
Güç kontrolü sağlayan 
şirketlerin IoT dünyasının 

sunduğu fırsattan tam olarak 
yararlanmak için gelişmiş 
analizleri benimsemesi ve 
kullanması gerekecektir. 
Günümüzden örnek verecek 
olursak Korona salgını 
sonrası bu analizleri verimli 
bir şekilde yapabilen nitelikli 
şirketler rakiplerine oranla bir 
adım önde başlayacaklardır. 
IoT’un sunduğu veri havuzu 
sayesinde sektörün mevcut 
durumu ve geleceği hakkında 
gerekli analizleri yaparak, 
kritik kararlar alırken fazla 
tereddütleri olmayacaktır. 
Güç Kontrolü sektöründe ilk 
çeyrek verilerine göre Ocak-
Nisan arası Korona salgınına 
bağlı olarak sektördeki %50 

oranda yavaşlamayı IoT 
verileri ve teknolojinin sunduğu 
benzeri sistemlerle doğru 
analiz edebilen işletmeler 
bu zor süreçleri atlatma ve 
geleceğe yönelik sağlıklı 
aksiyonlar alma konusunda 
çok fazla düşünmeyeceklerdir. 
Önümüzdeki günlerde 
salgının etkisinin azalması 
ve sektörlerin yeniden aktif 
olarak çalışmaya başlaması 
ile teknolojiyi kullananlar ve 
kullanmayanlar arasındaki ince 
çizgiyi alınacak somut verilerle 
daha iyi gözlemleyeceğiz.

Kaynak: 
https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler
https://www.elektriktesisatportali.com
https://home.kpmg/tr/tr/home/
gorusler/2017/01/sektorel-bakis.html
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İŞ DÜNYASI

Korona Salgını Sonrası 
Şirketlerin Aldığı Önlemler 

 İşletmeler çalışma sistemlerini yeniden revize ederek Covid-19 
virüsünün olası etkilerini azaltmak için kolektif ve koordineli bir 

yaklaşım geliştirdiler ve içinde bulunulan olumsuz koşullara 
mecburi bir uyum sürecine girdiler.
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İŞ DÜNYASI

Korona virüsünün neden 
olduğu Covid-19 
salgını tüm dünyada 

yayılmaya devam ettiği gibi 
gerek sosyal hayatımızda 
gerekse iş hayatımızda köklü 
değişiklikleri de beraberinde 
getirdi. Birçok işletme bu 
süreçte işlerinin aksamaması 
ve durma noktasına gelmemesi 
için radikal kararlar aldı 
ve çalışanlarının sağlığı 
konusunda minimum risk 
alabileceği aksiyonları devreye 
soktu. İşletmeler çalışma 
sistemlerini yeniden revize 
ederek Covid-19 virüsünün 
olası etkilerini azaltmak için 
kolektif ve koordineli bir 
yaklaşım geliştirdiler ve içinde 
bulunulan olumsuz koşullara 
mecburi bir uyum sürecine 

girdiler. Bu çalışmaların 
içerisinde ilk olarak çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliğini 
güvence altına alan yeni 
uygulamalar yer aldı. 

SOSYAL MESAFEYİ 
KORUYACAK ÇALIŞMA 
ORTAMLARI OLUŞTURULDU
Sosyal mesafe kuralı dikkate 
alındı ve kurallara uygun iş 
organizasyonları yapıldı. Ara 
dinlenme, yemek molaları, 
servis araçları çalışma 
kapasitesinde değişiklikler 
yapılarak çalışanların birbirleri 
ile etkileşimlerinin asgari 
düzeyde olacak şekilde 
çalışma ortamları oluşturuldu.
Uzaktan ve dönüşümlü çalışma 
planları yapılarak aynı anda 
bulunan çalışan sayısı asgari 
düzeyde tutularak, birbirleriyle 
etkileşim oranı azaltıldı.
İşletmelerde sosyal mesafe 

kuralına uygun geçiş 
işaretlemeleri yapılarak 
mesafenin korunması, 
yığılma ve kalabalıklaşmanın 
önlenmesine yönelik uyarıcı 
levhalar kullanılmaya başlandı. 
Toplantı, eğitim, mülakat 
vb. organizasyonlar salgın 
bitene kadar ertelendi yasal 
yükümlülükler nedeniyle 
ertelenemeyen toplantılar 
telekonferans gibi yöntemlerle 
yürütüldü.

ÇALIŞMA ORTAMI HİJYEN 
VE SAĞLIK KURALLARI 
DEĞİŞTİ
İşletmeler, salgının başladığı 
günden itibaren Covid-
19’a karşı resmi kurum ve 
kuruluşlarda yapılması gereken 
gerekli bilgilendirmeleri 
çalışanlarına yapmakta 
ve farkındalık yaratmaya 
çalışmaktadırlar. 

•  Zehra KOÇDAŞ
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Hastalığa karşı kişisel koruyucu 
ekipmanların ve hijyen 
malzemelerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmalar yapıldı. 
Çalışma ortamlarında ve iş 
amaçlı kullanılan araçlarda 
salgından korunmaya yönelik 
yeni düzenlemeler getirildi. 
Çalışanları korumak adına 
el dezenfektanı, maske ve 
eldivenler temin edildi.
İşletmeler çalışma alanlarını ve 
kullandıkları araçları dezenfekte 
etmeye başladılar ve bu 
süreci düzenli bir periyotta 
tekrarlayacak şekilde çalışma 
planlarına eklediler.
Hastalığın temas yoluyla 
bulaşma riskine karşı temassız 
sistemler kullanılmaya 
başlandı.
Hijyen kuralları ile ilgili 
(el yıkama vb.)  broşürler 

hazırlandı ve çalışanların 
görebilecekleri yerlere 
bilgilendirme amaçlı 
paylaşımlar yapıldı.
İçinde bulunulan olumsuz 
koşulların çalışanlara olan 
etkisinin psikolojik boyutu 
düşünüldüğünde birçok işletme 
çalışanlarına psikolojik destek 
sunma noktasında yardımcı 
olmaya başladı.
Mesai başlangıç ve bitiş 
saatlerinde çalışanların 
temassız ateş ölçer ile 
ateşlerinin ölçülmesi zorunlu 
hale getirildi. Herhangi olumsuz 
durumlar için yapılması 
gerekenler ile ilgili acil durum 
eylem planı geliştirildi. Bu 
planda detaylı olarak hastalık 
bulaşması ya da semptomların 
görülmesi durumunda 
yapılması gerekenler, çalışan 

sorumluluklarının neler olduğu 
vb. konulara detaylı yer verildi.
İşletmelerde işleyişin ve 
çalışanların olumsuz yönde 
etkilenmemesi için alınan 
bu önlemler gün geçtikçe 
güncellenmekte ve gerekli 
durumlarda yeni tedbirlerle 
takviye edilmektedir. 
Salgın nedeniyle içinde 
bulunduğumuz olumsuz 
koşullarda verimliliği en üst 
seviyede tutmak için şirket içi 
iletişim, çalışanlar ile doğru bir 
şekilde yapılmalıdır. Kendini 
doğu ifade eden, çalışanlarının 
yanında olduğunu hissettiren 
işletmeler bu süreçte 
farklarını ortaya koyacak 
ve çalışanlarının verimli 
çalışabileceği ortam koşullarını 
sağlayarak verimliliği 
arttıracaklardır.
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TEKNOLOJİ

Elektronik cihazlarda uzun yıllardır kullanılan 
ve yavaş yavaş sınırlarına ulaşmaya 
başlayan silikonun yerine artık yeni bir 
alternatif geliştirildi. Bu alternatif karbon 
nanotüplerdir.

Geleceğin Teknolojisi Karbon 
Nanotüpler
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TEKNOLOJİ

Elektronik cihazlarda uzun 
yıllardır kullanılan ve 
yavaş yavaş sınırlarına 

ulaşmaya başlayan silikonun 
yerine artık yeni bir alternatif 
geliştirildi. Bu alternatif karbon 
nanotüplerdir.
Günümüzde kullandığımız 
teknolojilerde silikon oldukça 
büyük yer tutuyor. Bu materyal 
çok kullanışlı olsa da tükenme 
noktasına ulaşmaya ve talepleri 
karşılamamaya başladı. Haliyle 
araştırmacılar da daha iyi 
alternatifler için yeni arayışlara 
başladılar. Bilim insanları, 
potansiyeli oldukça yüksek olan 
karbon nanotüplerden bugüne 
kadar yapılmış en büyük 
çalışan çipi üretmeyi başardı. 
Bu çip, önümüzdeki süreçte 
bilişimde yeni bir atılımın 
gerçekleşmesinde büyük rol 
oynayabilir. 

SİLİKONLAR SINIRLARINA 
ULAŞIYOR
Silikon transistörler, yoğunluk 

ve boyut anlamında fiziksel 
sınırlarına ulaştı. Bilindiği 
üzere işlemcilerde çok 
sayıda transistör bulunur ve 
bu yoğunluk silikon kıtlığı 
nedeniyle önümüzdeki 
yıllarda malzeme yetersizliği 
problemlerini beraberinde 
getirebilir. Bu nedenle 
bilgisayarlardaki 0 ve 1’leri 
taşıyan bu yapıların alternatifi 

olarak karbon nanotüpler ön 
plana çıkarıldı.
Yeni araştırmada, bilim 
insanları bir atom kalınlığındaki 
karbon yaprakları yuvarlak 
tüpler haline getirerek 14.000 
karbon nanotüpten oluşan 
alan etkili transistör (CNFET) 
üretmeyi başardı. Daha önce 
2013’te yapılan denemede 178 
adet transistör kullanılabilmişti. 

•  Erkut Benli
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Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nden (MIT) bilgisayar 
mühendisi Max Shulaker, “Bu, 
açık ara farkla şu ana kadar 
ortaya çıkma aşamasındaki 
herhangi bir nanoteknoloji 
ile yapılmış, daha hızlı ve 
daha enerji verimli olma 
potansiyeli taşıyan en gelişmiş 
çip.” açıklamasında bulundu. 
“Silikonun limitleri var. 
Bilgisayar alanında gelişmeye 
devam etmek istiyorsak, karbon 
nanotüpler bu engelleri aşmada 
en umut verici yollardan birini 
temsil ediyor.” diye fikrini 
belirtti. 
Karbon nanotüplerden üretilen 
16 bitlik (Bit sayısı arttıkça 
karmaşıklık artacaktır) işlemci, 
basit program çalıştırmayı 
ve meşhur “Hello, World!” 
mesajını göstermeyi de 
başardı. Daha önceki 
denemelerde çip yalnızca 1 
bitten oluşmaktaydı. Süreç 
içerisinde yapılan Ar-Ge 
çalışmaları ile geliştirildi.

KARBON NANOTÜPLERİ 
ÜRETMEK KOLAY DEĞİL
Karbon nanotüpler yüksek 
potansiyele sahip olsalar 
da esas zorluk bu tüplerin 
üretiminde yatıyor. Bazı 
nanotüpler yapıları bozularak 
iletkenliğini kaybediyor, bazı 
tüpler ise bir araya gelince 
öbekleniyor ve tıkanmalara 
neden oluyor. 
Araştırmacılar bu sorunların 
her ikisini de aşmayı 
başardı. Bunlardan biri 
mimari modeldeki farklılıktan 
kaynaklanıyor. Bu modelde 
herhangi bir nanotüp, devre 

tasarımında aksaklık yaratacak 
şekilde tıkanıklık gösteremiyor. 
Haliyle üretim hataları için biraz 
daha pay bırakılmış oluyor. 
Şu anda kullanılan 
materyallerin neredeyse 
tamamen saf olması gerekiyor. 
Bu da günümüz teknolojisi 
ile imkânsız görünüyor. Yeni 
teknikte ise malzeme saflığının 
yalnızca %99,99 olması yeterli 
oluyor. Bu oran oldukça yüksek 
olsa da ulaşılabilir bir nokta ve 
bir önceki sistemde gereken 
saflığın da yalnızca  
10 binde biri.
Sürecin geri kalanı, silikon 

materyal üretimi ile aşağı 
yukarı aynı şekilde ilerliyor. Bu 
da ileride karbon nanotüplerin 
yepyeni sistemlere ihtiyaç 
duymadan silikonun yerini 
alabileceğinin en büyük 
göstergesi. 
Bu keşif, dünya çapında 
bilgisayar bilimcilerinin 
makine dünyasını, silikonun 
limitlerine takılıp kalmadan 
keşfedebilmesini sağlayacak. 
Silikona bir alternatif bulabilmiş 
olmak, kuantum bilgisayarların 
gelişimi açısından da tüm 
teknolojiye büyük fayda 
gösterecek.

Kaynak: https://www blog.teknikbilgisayar.com.tr/2019/09/07/silikonun-tahti-sallantida-karbon-nanotuplerden-bilgisayar-cipi-yapildi/
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5651 sayılı kanun, İnternet ortamında yapılan 
yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar 

yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi 
hakkındaki kanundur. Birimlerinin yükümlülük 

ve sorumluluklarının yanı sıra, İnternet 
ortamında işlenen belirli suçlarla bu birimler 

üzerinden mücadele etmektir.

5651 Sayılı Yasa Nedir? 
Yaptırımları Nelerdir?



www.megasan.com

Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun yaptırım 
ve zorunluklarının 

belirlendiği şu günlerde 
5651 numaralı yasa özetle 
her işletmenin kanunun 
belirttiği şekilde internet 
kayıtlarını tutmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Kanun 
hakkındaki detayları kafanızı 
çok karıştırmadan sizlere 
aktarmaya çalışacağız.
İlgili kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren kablolu ya da 
kablosuz bağlantı ile kurum 
bünyesinde internet hizmetini 
toplu olarak müşterilerinin ya 
da çalışanlarının kullanımına 
açan kurumların, yasal 
olarak yerine getirmekle 
yükümlü olduğu şartlar 
bulunmaktadır. 5651 Sayılı 
Kanun yönergelerine uymakla 
zorunlu olan kurumlar; 
oteller, alışveriş merkezleri, 
üniversiteler, kafeler, internet 
kafeler, KOBİ’ler, fabrikalar, 
lojistik hizmet sağlayan depolar 
gibi örnekleyebileceğimiz 
özetle internet hizmetini 
toplu kullanıma açan tüm 
kurumlardır. Kanun kapsamına, 
işletmelerin müşterilerine 
sunduğu müşteri ağı (Guest 
Network) ve firmaların 
çalışanlarına şirket içinde veya 
dışında VPN ile sundukları 
internet hizmeti de girmektedir. 
Günlük yaşantımızda sıkça 
uğradığımız kafelerde, yemek 
yediğimiz restoranlarda, misafir 
olarak gittiğimiz kurumlarda 
ya da çalıştığımız kurum 
içerisinde kullandığımız internet 
hizmeti, kanun kapsamında yer 

alıyor. İşletmeler ve kurumlar 
tarafından verilen bu tür 
internet hizmetinin kablosuz 
bağlantı noktaları büyük 
çoğunlukta şifreli olmaktadır. 
Şifresiz olarak yayın yapan bu 
tür hizmetler kesinlikle güvenli 
olmamakla birlikte kullanımı 
sonucunda kullanıcının özel 
bilgilerinin çalınması ya 
da virüs ve benzeri zararlı 
yazılımların bulaştırılması gibi 
sorunlara yol açabilir. Bu ve 
benzer ücretsiz yazılımlar 
için Megasan Elektronik Bilgi 
işlem departmanında şöyle 

bir mottomuz vardır. ”Bedava 
yazılım/hizmet yoktur. Her 
hizmetin bir bedeli vardır.” Bu 
yüzden özellikle şifresiz ağlara 
ve kaynağına güvenmediğiniz 
bağlantılara kesinlikle 
güvenilmemelidir. 
Bu kısa kişisel güvenlik tedbir 
önerimizden konumuza 
dönecek olursak 5651 
Sayılı Kanun’a tam olarak 
uygun hareket edebilmek 
için en güvenli yöntem, ağa 
bağlanacak kullanıcının 
cep telefonuna bir şifre 
gönderilerek numaranın 
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•  Emre Mert ASYALIOĞLU
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kayıt altına alınmasıdır. Bu 
sayede hat sahibinin TC 
kimlik numarasına da gerekli 
durumlarda ulaşılabilir 
ve yasal takip yapılabilir. 
İşletmelerde bu şekilde SMS 
doğrulaması olmadığında 
ağın kullanılması sonucu 
işlenecek olası suçlardan, 
hizmeti sunan işletme ya da 
kurum sorumlu tutulmaktadır. 
İşte bu nedenle 5651 Sayılı 
Kanun birçok işletme için 
bir iş yükü gibi görünse 
de yasa aslında işletme 
ve kurumların bu şekilde 
işlenecek olası suçlardan 
kendilerini koruyabilmelerine 
yöneliktir. İşletmelerin bu tür 
bağlantıları şifre altına almaları 
ve kullanıcıların bilgilerini de 
kayıt altına almaları olası suç 
işlenme durumunda şirketi veya 
kurumu ilave yükümlülüklerden 
kurtaracaktır. Suçun işlendiği 
tarih ve zamandaki bağlantının 
kimin tarafından ne kadar süre 

ile yapıldığına dair verilerin 
ilgili mercilere sunulması 
sonucu sorumlu tutulan ya 
da suçlu olarak görülen taraf 
işletmeler olmayacaktır. Aksi 
takdirde işlenen suç işletme 
veya kurumun sorumluluğunda 
olacak ve sonuçlarına da 
katlanmak zorunda kalınacaktır. 
Örnek vermek gerekirse sosyal 
medyanın çok fazla gündemde 
olduğu ve hatta kimi zaman 
gündemi belirlediği günümüzde 
ağa bağlanan kurum içinden 
veya dışından bir kullanıcının 
terör içerikli paylaşımlar ya 
da örgütlenme yazışmaları 
yapması durumunda büyük 
bir suç unsuru oluşmaktadır. 
Bu suçun tespiti sonrası 
araştırılması sırasında işletme 
veya kurumdan ilgili kayıtlar 
talep edildiğinde kayıtlar 
sunulamaz ise söz konusu 
suçtan hizmeti sunan ilgili 
işletme veya kurum sorumlu 
olacaktır. Bu sebeple ağa 

erişim konusunda çok 
dikkatli olunmalı ve yasaların 
gerekliliklerini tam olarak 
yerine getirmeye azami özen 
gösterilmelidir.
5651 Sayılı Kanun 
gerekliliklerine uygun kayıt 
tutmanın ve güvenli bir ağa 
sahip olmanın en kolay yöntemi 
Firewall cihazı kullanmaktır. 
Günümüzde internet dağıtımı 
yapan işletme ve kurumsal 
işletmeler için Bulut Firewall 
hizmeti sunulmaktadır. 5651 
Sayılı Kanun gerekliliklerine 
uygun, istediğiniz şekilde 
ağlarınızı yönetebildiğiniz 
hem yurtdışı kaynaklı hem de 
yazılım ve donanım olarak 
%100 yerli üretim Türkçe 
arayüzlü çeşitli seçenekler 
bulunmaktadır. Bu konuda 
ülkemizin ürünleri her geçen 
gün kendini ispat etmekte ve 
geliştirmektedir. Bu cihazlar 
veya yazılımlar sayesinde işin 
uzmanı olmadan da ilgili ayarlar 
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yapılarak çok kolay ve hızlı 
bir şekilde istenilen kayıtlara 
hızlıca ulaşılabilir. Firewall 
cihazı temininde cihazın yanı 
sıra cihaza ait yazılımın da 
gerekliliklere uygun olmasına 
dikkat edilmelidir. Bu sebeple 
firewall cihazı veya yazılımı 
alırken yasaya tam uyumluluğa 
sahip olup olmadığına dikkat 
edilmelidir.

5651 SAYILI KANUN 
KAPSAMINDA İNTERNET 
SAĞLAYICILARININ 
BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
ŞUNLARDIR;
l  İnternet sağlayıcı kurum 
ve kuruluşlar kendi ağları 
içerisinde dağıtılan IP adres 
bilgilerini, kullanıma başlatma/
bitiş saatlerini ve kullanılan 
IP adreslerine bağlanan 
bilgisayar, mobil cihazlar gibi 
sistemlerin MAC adreslerini 
elektronik ortamda kayıt altına 
almak zorundadır.

l Bu kayıtların doğruluğunu 
ve bütünlüğünü teyit etmek, 
elde edilen verileri dosyanın 
oluşturulduğu zaman bilgisi ile 
(HASH) anlık olarak bir günlük 
altında kayıt altına almak ve 
geçmişe dönük 1 yıl süre 
içinde oluşturulan tüm kayıtları 
saklamak durumundadır.
l Oluşturulan bu günlük 
dosyalarının gizliliğinin 
sağlanması gerekmektedir.

5651 SAYILI KANUNUN 
YÖNETMELİĞİ
5651 Sayılı Kanun’un Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından yayınlanmış ve 
zaman içerisinde yenilenerek 
güncellenen yönetmelikleri 
bulunmaktadır. Bu 
yönetmelikler ile ilgili kanunun 
amacı, kapsamı, yükümlü olan 
sağlayıcılar, denetleme usul 
ve esasları, idari yaptırımlar 
ve uygulamaya ilişkin işlemler 
gibi birçok başlık altında 
açıklamalar yapılmıştır.

5651 SAYILI KANUNUN 
GENEL GEREKÇESİ
5651 Sayılı Kanun, dünyada 
ve ülkemizde büyük bir hızla 
yayılan interneti kullanan 
elektronik iletişim araçlarının 
sağladığı imkanların 
suiistimal edilmesiyle işlenen 
suçlarla mücadele etmeyi 
amaçlamaktadır. Elektronik 
ortamda işlenen suçların hızlı 
artışı, işlenmesi kolay olan bu 
suçların ortaya çıkarılmasındaki 
zorluklar, toplumsal açıdan 
doğabilecek zararların 
telafisinin mümkün olmaması 
bu konuda etkin ve doğru 
mücadele edebilecek kurumsal 
bir yapının, yasal bir düzenleme 
ile acilen oluşturulmasını 
zorunlu kılmıştır. 5651 Sayılı 
Kanun, Anayasa’nın “Ailenin 
Korunması” ve “Gençliğin 
Korunması” başlıklı maddeleri 
uyarınca; başta aileleri, gençleri 
ve çocukları uyuşturucu ve 
uyarıcı madde alışkanlığı, 
intihara yönlendirme, cinsel 
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istismar, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıkları teşvik eden 
yayınların içeriklerinden 
korumak için önleyici tedbirlerin 
alınmasını amaçlamaktadır.  

5651 İNTERNET KANUNU 
MADDELERİ
5651 Sayılı Kanun’un orijinal 
maddeleri ve sonradan 
yönetmeliklerle gelen ek 
maddelerle internet aktörlerinin 
tanımı ilk defa yapılmış, bu 
aktörlerin hak ve yükümlülükleri 
belirlenmiştir. İnternet 
erişiminin engellenmesine dair 
usul ve esaslar bu kanun ile 
düzenlenmiştir. Kanun, özel 
hayatın gizliliği konusunda 
da düzenlemeler getirmiş, 
internet üzerinden yayılan bir 
içerik nedeniyle haklarının 
ihlal edildiğini iddia eden 
kişiler, içeriğin yayından 
kaldırılmasını talep edebilir 
ve cevap hakkı kullanabilir 
hale gelmiştir. 5651 Sayılı 
Kanun’da belirtilen katalog 
suçlara ilişkin şikayetlerin 
iletilebileceği internet bilgi 
ihbar merkezi (ihbarweb.org.
tr) kurulmuştur. 5651 Sayılı 
Kanun gereğince gençler ve 
çocuklar için zararlı olan ve suç 
teşkil eden içeriklerle mücadele 
kapsamında loglama (girdi 
verisini kayıt altına alma) ve 
filtreleme usulü öngörülmüştür. 

5651 LOGLAMA KANUNU
5651 Sayılı Kanun’un asıl 
amacı kurumlar tarafından 
sunulan internet hizmetinin 
kimler tarafından ve ne 
amaçla kullanıldığının kayıt 
altına alınmasıdır. Alınan 
kayıtlar sayesinde kullanıcı 
tarafından toplu kullanıma 

sunulan internet hizmeti 
üzerinden işlenen suçlar ya 
da yasa dışı işlemler kolayca 
bulunabilecektir. Bu yüzden 
kurumlar tarafından tutulan 
kayıtların tutarlılığı, ayrıntıları, 
kullanılan süre bilgileri 
(başlangıç ve bitiş), sonradan 
değiştirilmemesi için zaman 
damgası (HASH) ile muhafaza 
edilmesi ve bu kayıtların geriye 
dönük olarak 1 yıl süre ile 
saklanması büyük önem arz 
etmektedir. Kurum tarafından 
yapılacak bu loglama yani kayıt 
altına alma işlemi sayesinde; 
siber suçların ve yasalara 
aykırı içeriklerin önüne 
geçilmesi, bu tür işlemlerin 
kimler tarafından, nereden 
ve hangi zaman aralıklarında 
gerçekleştirildiğinin tespiti 
ve takibi kolay bir şekilde 
yapılabilmektedir. 

5651 SAYILI KANUN LOG 
(KAYIT) TUTMA SÜRESİ
Resmi Gazete’de yayınlanan 
kanun uyarınca kurumların ve 
işletmelerin yapılan işlemleri 
kayıt altında tutma süreleri 1 
yıl olarak belirtilmiştir. Tutulan 
bu kayıt dosyaları son bir yılı 
kapsayacak şekilde ve günlük 

olarak saklanacaktır. Günlük 
tutulacak dosyaların içeriğinde 
kayıt altına alınması gerekenler 
ve ayrıntılar, ilgili kanun 
maddelerinde ve yine aynı 
kanunun yönetmeliklerinde 
açıkça belirtilmiştir.

5651 SAYILI KANUNA AYKIRI 
HAREKETİN CEZASI
5651 Sayılı Kanunda 
açıkça belirtilen ve yasanın 
gerekliliklerini yerine 
getirmeyen işletme ve 
kuruluşlar için maddi ve idari 
para cezaları bulunmaktadır. 
Verilebilecek ceza yapılan 
aykırılığın, kanunun 
içeriklerinden ne kadarının 
yerine getirilip ne kadarının 
kanuna uygun yapıldığına 
göre değişmekle birlikte 
verilebilecek para cezası 
kişilere 15.000, servis 
sağlayıcılara da 100.000 TL 
gibi bir tutara ulaşabilmektedir. 
Para cezasının yanı sıra 
hizmet durdurma ya da geçici 
süreyle iş yerinin faaliyetlerinin 
durdurulması şeklinde de 
olabilir. Bu yüzden yasalara 
uyumluluk konusunda 
kuruluşların azami ölçüde 
dikkatli olmaları gerekmektedir.


